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 טרָאוורַאפ

 רעד רימ ןעננאלרעד דונכה-תארי ןוא רעצ ןופ ליפעג טלּפָאט א טימ

 -ייצרעד ןוא רעדיל עזעיגילער ןופ עיגָאלָאטנַא, יד םייקכעלטנפע רעשידיי

 עזעיגילער ןופ ןעגנופַאש עטלייוורעדסיוא יד םורַא טמענ סָאװ ,"ןעגנול

 .ןברוח ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא ענעמוקענמוא ,רעביירש

 ןטכארבעגמוא-שיחצור םעד בילוצ דנואוו ענעפָא יד לייוו -- רעצ

 ; רעצרעה ערעזנוא ןיא רעטייוו ץלַא טקיטולב םוטנדיי ןשיאעּפָאריײא

 ּםָא ךיז טימ טלגיּפש "עינָאלָאטנַא, עקיזָאד יד לייוו --- דובכה-תארי
 ץעזעיגילער עשידיי רוד ןטצעל םעד ןופ הריצי עקידנרעק ןוא עכייר יד
 תורצוא עקיטסייג עקיבייא יד ןיא ןיירא טייג סָאװ ,עּפַאריײא ןיא רעביירש
 ,םוטנדיי ןופ

 ןענייז עכלעוו ,רעביירש עזעיגילער יד ןופ םוקמוא םעד ןענייוואב רימ

 ןטימ ןיא ,רעטלע ןטסדנעילב רעייז ןיא ןרָאװעג טכַארכעגמוא סנטסרעמ

 מכיוהעגסיוא ןוא ,טעברא רעשירעפעש רעייז ןופ בױהנָא םייב רָאנ רעדָא

 -שיוא ןופ ןרעמַאקזזַאג יד ןיא רעדָא סָאמעג יד ןיא תומשנ עקילייה ערעייז

 ! םמד םוקני 'ה -- ,עקנילבערט ןוא ץיוו

 זנוא ןבָאה ייז סָאװ ,השורי רעד ףיוא ץלָאטש רימ ןענייז קיטייצכיילג
 ןָאפ יד טלקיוװעגרעדנַאנופ ןעגנופַאש ערעייז ןיא ןבָאה ייז .ןזָאלעגרעביא
 ןשיווצ דנוב ןקיביײא םעד טרימַאלקָארּפ ײנסָאד ןופ ,קנַאדעג ןזעיגילער ןופ

 םָאװו ,רעלייצרעד ןוא רעטכיד יד .הרות רעקילייה רעד ןוא קלָאּפ ןשידיי

 םעד ןיא טביולגעג עלַא ןבָאה ,"עיגָאלָאטנַא, רעד ןיא ןטָארטרַאפ ןענייז

 ןגָארט ןטעברא עשירארעטיל ערעייז .קלָאפ ןשידיי ןופ רעטקַארַאכ-הרות
 ןופ טכױהַאב ןענייז ןוא םימש-תארי רעקיד'תמא ןופ םתוח םעד ךיז ףיוא
 רעביא ךרוד ךיז טלגנעלש סָאװ ,םעדָאפ רענעדליג רעד .הנומא רעפיט

 רעד זיא סָאװ ,ארמימ עטלַא יד זיא "עיגָאלָאטנַא רעד ןיא ןעגנופַאש עלא

 -- אוה ךירב אשדוקו אתיירואו לארשי, :םוטנדיי ןופ דוסי רעקיבייא

 ."אוה דח

 רעטכיד 96 יד ןופ קרעװ יד ןעוועג ןענייז טײרּפשעצ ןוא םטייזעצ
 יו שממ ,עיגָאלָאטנַא רעד ןיא ןטָארטרַאפ ןענייז עכלעוו ,רעלייצרעד ןוא
 םע ןעוו .ץראה תופנכ עברא רעביא ,קלָאפ ןשידיי ןופ הטילּפה תיראש יד
 -ַאש עשירארעמיל עמסעב יד ןעמענוצנעמאזוצ ןַאלּפ רעד ןעמוקעגפיוא זיא
 ןענייז סָאװ ,רוד רעזנוא ןיא רעלטסניק-טרָאװ עזעיגילער יד ןופ ןעגנופ
 עמסערג סלא טלעטשעגסורַא דלַאב ךיז טָאה ,טייקיבייא רעד ןיא קעװַא
 עשידיי יד ןופ ןברוח רעד .ןעגנופַאש יד-מָא ןכוזּפָא סָאד --- טייקירעווש



 ןצנַאג םעד ןופ גנוטכינרַאפ יד טגנערבעג ךיוא טָאה עּפָאריײא ןיא םיצוביק
 עטַאוװירּפ יד ןופ ,רעדנעל עדנפערטַאב יד ןיא ןגעמרַאּפ ןלערוטלוק ןשידיי
 ,ןסָאלשעגנייא ןקעטַאילביב עכעלטפַאשלעזעג ןוא

 -רַאפ עקינייו יד ןעניפעגוצסיוא תוחוכ ךס א טניײלרַאפ ןבָאה רימ

 ,ןלַאװק יד וצ ןכיירגרעד וצ םורַא-ױזַא ןוא ןעגנולמַאז עשירארעטיל ענעבילב

 ןופ ,יד רעדָא דיל עזעיגילער עשידיי סָאד סױרַא טלדורּפש סע עכלעוו ןופ

 ןיא ןוא עקירעמַא רעביא .גנולייצרעד ,ענעגָארטעג טנעמיטנעפס ןזעיגילער

 -ןמוקעגמוא יד ןופ השורי ענעבילברַאפ יד טכוזעג רימ ןבָאה לארשי תנידמ !

 ןעמ .רעלמַאז עטַאוװירּפ ייב ןוא ןקעטַאילביב עכעלטנפע ןיא ,רעביירש ענ

 ןרָאװעג זיא עיגָאלָאטנַא רעד ןופ לייט רעסיורג ַא זַא ,ןגָאז טסיירד ןעק

 .דרע רעד רעטנוא ןופ ןבָארגעגפיוא

 ןופ טנַאה רעד ןיא קרעוו סָאד רעטציא רימ ןעגנַאלרעד רעבירעד ןוא
 יד לייוו -- ,עיצקַאפסיטַאס רעפימ ַא ןופ ליפעג ַא טימ רענעייל ןשידיי
 -ארעג ןרָאװעג שממ לייט ןטסערג םוצ ןענייז ןעגנופַאש עלופטרעוו עקיזָאד
 א ןיא ןַא ,ןייז טלָאמעג ,ךעליירג ,ןעק םע ןוא .גנַאגרעטנוא ןופ טעוועמ
 ללכב "עינַאלַאטנַא, טרָאס אזא ןופ ןעניישרעד סָאד טלָאװ םורַא טייצ
 עטצונַאב זנוא ןופ ןוא ענענַאראפ טנייה יד ךיוא לייוו ,ךעלגעמ ןעוועג טשינ
 ,ןדניוושרַאפ וצ ןעוועג לולע ןענייז ,תורוקמ

 ןלַאװק יד ןעניפעגסיוא םייב ןטייקירעווש ערעיוהעגמוא יד בילוצ
 -טרעוו ערעדנא ןזָאלעגכרוד ןרָאװעג ןבַאה ןלָאז סע זַא ,ךעלגעמ ךיוא זיא
 ,ערעדנא ךָאנ ןופ רשפא רעדָא ,רעביירש עבלעז יד ןופ ןעגנופַאש ץלופ
 -רעטייוו ןכוזפיוא ןזָאל ךָאנ ךיז ןלעוו םע ליפיוו ףיוא .ענעסעגרַאפ ןצנַאגניא
 הפוקת רעד ןיא רעביירש עזעיגילער ןופ ןעגנופַאש עקיטרעוולופ עקיד
 רעד ןיא ןצנעגרעד ךָאנ ךעלגעמ ייז רימ ןלעוו ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ
 ,טפנוקוצ

 -בעד ןוא טלעוו רעסיורג רעד ןיא ןייג ?עיגָאלָאטנֿא , יד טציא לָאז ןוא
 -סייג ןשידיי ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא יו טקנוּפ זַא ,קלָאּפ ןשידיי םעד ןענָאמ
 ןענייז עבלעוו ,גנולייצרעד רעד ןיא ןוא דיל ןיא ךיוא ױזַא --- ןבעל ןקיט
 רעבָא רעטלא רעד ךיז טקעלּפטנַא -- רוד רעזנוא ןיא ןרָאװעג ןּפַאשעג
 .הנומא ןוא הרות ןופ טסייג רעקידנשירפרעד ןוא רעיינ-קיבייא

 םוטנדיי ןזעיגילער ןופ טוטיטסניא-סגנושרָאפ

 | | ו"טשת ,טבש ,קרָאײוינ
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 56-- 15 (ריפניירַא) ןעגנַאזעג ענעטינשרַאפ : רעגַארּפ השמ

 רעדיל : סנייא גנולײטּפָא

 . רעװָאנילוא םירמ
 ("רצוא סעבָאב רעד ןופ) * * *

 ףעלעקיטנַא
 רודיס רעטלַא רעד

 לדיילק עיינ סָאד
 בוטש ס'נצמק םעד
 ךעלעטכיל-תבש יד
 תולח יד
 ("תבש" ךוב ןופ) תבש
 תוחילש ַא
 ישעדייז רעד
 באב העשת ךָאנ
 ("ןסורג-שמוח, ןופ) בייוו ס'טיול
 תיב-ףלא ןיא תוא ןַא ןעוועג
 ,האווצ יד

 יי = יקציטַאימעס םייח

 ("טנעה עטקערטשעגסיוא, ךוב ןופ) * * *
 תוליפת
 רעדיל עשיריל

 ("יוט סנּפָארט, ךוב ןופ) ריד וצ
 טכַאנרַאפ
 טלקיװעג ךיז טכאנ יד טָאה'ס

 טרָאװ סָאד

 ןייג וצ זיא סע טוג יװ
 ןיל ןיימ סָאװ ןופ סייוװ רעװ
 ןעמַאמ ןיימ וצ
 .ענליוו

 . . . . . ןרעטש לארשי

 ריט ענעטלַאהַאב ַא ךיא בָאה
 רפס ןטלַא ןַא ןיא ןשטנעמ ןגעװ טרָאװ ַא
 ןשטנעמ עטוג
 (ןטנעמגַארפ) לָאטיּפש ןיא גנילירפ
 "סעקינלַאטיּפש , עניימ ןופ
 עקיריגיינ רַאפ
 גָאטײב ןשטנעמ ַא ןופ הליפת יד
 רעריפ רעד
 "נקנעלָאוטסָאא ךוב ןיימ
 ,ם'הרות-רפס עטנערברַאפ

70-- 9 

84- 1 

104- 6 



 רעלסעפ ןויצ-ןב

 ךנילב
 טייצ רעבלעז רעד וצ
 עסיורג ןוא עניילק רַאפ השעמ ַא
 (סענמיה ןוא תוליפת : לקיצ ןופ) בירעמ
 תירחש
 ףסומ
 ןמיחרו וליחדב
 עמש-תאירק
 אבה םלוע
 (הבושת :לקיצ ןופ) הבושת ןופ דיל סָאד
 (ןוויטָאמ-ךייגת : לקיצ ןופ) "שיאה ירשא;
 ןיוש סָאמ יד זיא לופ
 סעקעובצ יד וצ ןוא
 עטַאז וצ םינהכ וצ ןוא
 עמעװקַאב יד וצ
 רקש ןגעװ גנַאזעג ַא

 איבנ םנופ טולב סָאד
 רעטכיד ַא ןופ לרוג רעד
 רעטכָאט רעשידי רעד וצ ןמיה ַא
 טפַאשרעטעברא רעזעיגילער רעד רָאפ ןמיה
 םידיסח ייב גנַאגסיוא-תבש

 בר רענילבול רעד
 אבס לארשי

 עיגעלע
 קיטישּפ
 ,יברעמ לתוכ

 (יקסווַאלסידיױאוו ריאמ) רעטכייל .וו
 םתס א ןופ יירשעג סָאד
 רעדער
 ןציירד
 היול יד

 ןיילַא ךיז טימ
 הלוע ןיביכ
 ,רעלטעב רעמילשורי

 . רעייטש ךלמילא

 טלעװ ַא ןופ סנּפָאקוצ
 גרעב ןשיװצ תבשי-תלבק
 ךעלמעלפ יד ןעקניוװ סע
 ןברָאטשעג זיא שטנעמ ַא
 .רערינעש הרש

 (רעגניציא בוד-לארשי) רונש רעטלַא

 שפנ ךידי
 (ג"א) למיה וצ ץרַאה ןופ
 | רעמַאה רעד
 ,רעדנַאװ ןייז ףיוא

128--38 

139--9 

192 -41 

105--+48 



 (ץיוַארָאה לבייל) יול-שיא

 ןשטנעביטכיל וצ הליפת ַא
 ןגעװ-גרַאב ףיוא
 ןטנַאמַאיד-יינש

 .למרומעג:ןלַאװק

 רענטײהיַאזָאר רתסא

 ינא הדומ
 תבש ברע
 ךס א רעדיל טָאה ץרַאה ןיימ

 רערינעש הרש וצ
 ,רעטכָאט עשידיי יד

 . ןײטשיזֿאלג תידוהי

 ןײלַא
 צליטש ַא טכַאנ ַא זיא'ס
 ("ןעמיורטא עירעס רעד ןופ) תבש
 ,דיל-גיוו

 ןעגנולייצרעד ; ייווצ גנולײטּפָא

 2.0. שש. יג ג . 2 . . שטיװַאנכַאש .ז
 ןַאמָאר ןשירָאטסיה ןופ ןטנעמגַארפ) תמא ןופ טכיל סָאד

 ("םירזוכ יד ןופ הנידמ ןיא;
 ,(טייצ רעד ןופ טנעמוקָאד ַא) םייהַא געװ רעד

 . . םיובנגייפ השמ

 תורוד יירד ןופ הבצמ יד
 םיתבש ייװצ
 תוחילס

 ךילשת
 הכוס ןיא סעומש ַא
 ןטלעװ ייוװצ
 רוכיש םעד לסָאי ןופ גָאלָאנָאמ ַא

 גחיורסא
 ןוחטב
 םימי העבש ףיוא
 רעטצעל רעד
 תורישע
 שפנ-תריסמ
 ץיזדָאמ ןופ יבר רעד
 .ןבירטרַאפ טרעװ לטעטש א

 . וָאלָאקָאס רעב-לאכימ
 לָאמַא לטעטש סָאד
 (ג"א) לטעטש ןיא רעטניוו
 (ביא) לטעטש ןיא רעמוז
 לטעטש ןיא תבש
 םירוּפ לָאמַא ,לָאמַא
 טרעדיושיס ,טזָאלביס
 (טנעמגַארפ) טחוש-ןזח רעטלַא רעד
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174--8 

180--9 

230--38 

312--1 

5374--93 



 ךלמילא

 (טנעמגַארפ) לַאװַָאק אנכש
 רעקעב לדוי ר
 ליטשּפ צטשרע סָאד
 םיײהַא בוט-םוי ףיוא
 (ה"א) ךָאװ-הצמ רעד ןופ ןדלעה
 .ןוגחת 'ר

 402-8/80 2 2 2 2 8. 8 8 6 . . . . רעייטש

 תורוד ךרוד ןצנַאט סנטָאש עקיטולב
 ָארדעּפ ָאדנַאנרעפ ןָאד ןופ ץרַאה סָאד ןוא ףַארגַארַאּפ רעד
 רעטכעלעג סיָאטנַאס לעוגימ ןאטיּפָאק
 הדוהי ןופ לָאט ןיא ףניפ יד
 .ץולח ַא ןופ ךוב-גָאט

 ןוויטָאמ עשידיסח : יירד גנולײטּפָא

 406-4066 2. 2 2 2 . . . . . (וָאוװדמל) רעקסּפיל באז
 (טנעמגַארפ) רעװַאנאכעשט רעד
 (טנעמגַארפ) בתכ ענעריולרַאפ סָאד
 ךמלמ לדנעמ ףסוי
 ץיקמולש יר
 ? רעדניצנָא רעד זיא ואוו

 440-427/ . . . . . . . . ש'טיװַָאקשַאמ םירפא השמ

 הידבוע

 רעק ַא ןוא םַאלפ ַא
 (דיא) ט"שעב ןופ טירט יד ןיא
 רהוז ןופ ןוגינ ַא
 הדימ דגנכ הדימ

 ןסירעגרעביא טשינ זיא םעדָאפ רעד
 ,לשמנ ַא טימ לשמ ַא

 4608-450 . . . . . . . . . (ַאק דוד) ןהכה
 שרדמה-תיב ןיא רועישיטכַאנ ַא
 .ןעמייה ייווצ ןשיװצ

 4/60-4866 2 2 2 2 . . . . . (ָאריּפש דוד) תפי הדוהי

 .דיי רעטוג רעד

 482-40/ 2 2 2 2 2 2 6 + . + . שילויימ בודילאומש
 ,גנוביוהרעד

 488-488 2 2 2 2 2 2 . . . . . לעקנערּפ קחצייול
 ,הנבל שודיק

 494-489 2 2 2 2 2 2 8 2 2. 4 . . טכער לרעב
 יקצָאק ןייק געװ רעד

 804-498 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6. . רענימַאק ןנחלא
 תודועס-שלש סנדייז םעד

 .ההחמש ןופ חוכ ןטימ

410 



 ןציקס : ריפ גנולײטּפָא

 דנָאה-עד ריאמ
 ,םַאדרעטסמַא ןיא "ןײלּפ ָאָאלרעטַאװא םעד ףיוא

 . שטיוועצמעינ יול ר"ד
 ,םירדס יירד

 רענילרעב םחורי ץטנ

 ,תבשיברע

 (שטיװעלַאטיּפש לשיפ) ףיש .ל
 תישארב השעמ
 תיב-ףלא ןופ שרַאמ-תישארב

 ןוויטָאמ-םילהת
 ןייװעג רעדָא גנאזעג ךרוד
 קידלוש זיא דצ רעטירד רעד
 הליגמ רעמלעכ יד
 ,רעטסעװש עניילק יד

 . ַאדױרב סחנּפ
 הלגע-לעב לרעב

 . זַאלג גילעז
 קנַארק
 הכוס רעדמערפ א ןיא
 .ןַאמ-תורבק רעד ,לטייפ

 . . קיוָאזַאל בקעי-םהרבא

 רעלדיפ רעדנילב רעד
 רעזייה ןוא ןוװרעג
 םייה עיינ ַא
 ,סעקסַאמ ייווצ

 . . + +. . גרעבנעש דוד

 גע דיש םייב הליפת יד
 דלַאװ ןיא גָאטרַאפ
 טכעגיהנבל עסיײװ ןיא
 טניוװ רעד טגָאז ױזַא

 .רעלטעב

 . 0. א ג 6. +.+ . . שטיוװַָאקרעב םייח

 רעטלסניק רענעגושמ רעד
 ,תורוש עצרוק

 (ל"גס) םיובנריב יולה ףסוי

 ? אמט רעדָא רוהט
 .תושמשה ןיב ַא ןיא

 . דלָאג השמ

 .רעגָאז-םילהת רעד
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891--06 

861--2 

814--2 

883---048 

888--4 

890--89 

002---7 



 . ןאמסוז ןימינב

 גנַאזעג רדח סעבָאב ןיימ
 רעקידװעעז רעד עלעװנייז
 .ירשת שדוח ןיא

 . לרעּפ ןַאמּפיל
 (גא) סַאּפש ַא ףיוא

 ךיורטשנזַאר םייח
 ,רדח ןיא ןגרָאמירפ

 (רעלעה שובייל) שטיוװָאנַאמּפיל .י .א
 : ןרוטַאינימ

 שטנעמ רעד
 טרָאװ עיינ סָאד ןוא עטלַא סָאד
 םלוג רעד ןוא רָאטַאטקיד רעד

 ןַאװַארַאק ןוא רעפַאש
 טסיאָאגע ןַא
 טכיל-טייצרָאי ַא
 עשזנַארב-ץלָאה יד ןוא ,ךיא
 ןושל"רחסמ
 .שולעּפַאק-רעניבַאר ַא

 רעטכייל וו

 :ןריטַאינימ'לארשייקרא

 םי

 ןויצ
 יברעמ-לתוכ

 למרכ רעד
 תפצ
 ןורימ
 םינורמוש
 ,רעדניק עשידיי

608--.38 

612--9 

616--3 

624--+ 

640--58 



 רעגַארּפ השמ

 ןעגנַאזעג ענעטינשרַאפ

 (ריפנייר א)

 -רַאפ טָאה עּפַאריײא ןופ ץוביק ןשידיי ןרעביא רעטיוועג-תרכ רעד

 -סוחי עטלצרָאװרַאפ-קידתורוד ןיא טשטנעבעג -- דלַאװ-רוא ןטשטנעבעג ַא ןטינש

 -תוינחור עקיטכעמ .ןעגנילצָארּפש עקידוועגניז-קידווענח ןיא טשטנעבעג ,ןעמַאטש

 -גנוי ,ץיילפעג ןקידיירפ עמַאס רעייז ןיא ןרָאװעג ןסירעגסיוא ןענייז ןעמָארטש עקיד

 ,ףיולפיוא ןקידחלחתה ןטרַאצ רעייז ןיא טקיטשרעד ןרָאװעג ןענייז ןלַאװק עקידהיחמ

 .ןרָאװעג טמוטשרַאפ זיא הריש טימ דלַאװ ַא

 ? הריש טניימ סָאװ

 ןופ ַאּפמעט ,קפוד ןופ םטיר ,לּפַאצ-סנבעל :ץלַא ךעלרעּפנײשַאב טניימ הריש

 לגנַארעג ,לגנַארעג טימ לופ ןעוועג זיא דלַאוװ-הריצי רעשידיי רעד ןוא .לגנַארעג-םויק

 -רַאפ-שיחצור ףוסבל ןוא רעקידנעיָאװ-קידהזגור תליחת ןיא -- רעקימורַא רעד טימ

 -ענדָאמ .לרוג ןשידיי םענעגייא ןטימ ,ןילַא ךיז טימ לגנַארעג .טלעוו --- ,רעטעיַאט

 לרוג רעד תעשב .,הפוקת רעקידתונויסנ רעד ןופ לעווש ןפיוא אקווד : קידהנושמ

 יד ,דרע ןוא למיה ןופ ןגיוא יד רַאפ טלגָאנעגוצ ןרָאװעג זיא תודיחי רעשידיי ןופ

 ץיוושיוא ןופ דמעמ-הדיקע םעד ברע אקווד -- "וניזאה;, טניז תודע עשידיי עקיבייא

 טשוטרַאפ-טלּפענרַאפ ץנַאג טקוקעגסיױא ןדיי עכנַאמ רַאפ רָאג טָאה קענַאדיימ ןוא

 ,אמעט יאהמ ."ןוכשי דדבל םע; ןופ ,טײקנײלַא רעשידיי רעד ןופ רזג"לרוג רעד

 ןופ הלחתה יד יא ןוא המדקה יד יא זיא סָאװ ,טייקיטכיזצרוק ןופ הכמ רעד בילוצ

 ,גנַאזעג יװ למוטעג רעמ טרעהעג דלַאוװ-הריצי ןשידיי ןיא ךיז טָאה ,ןברוח ןדעי

 ןדימשוצסיוא רעטסעפ טָאטשנָא .ןוגינ רעקידהמשנ יװ םורבעג רעקידתוימשג רעמ

 לזלזמ ןעמונעג רָאג ןעמ טָאה ,דצ ןרעכַאװש-שיזיפ םעד ןופ ןיז-ילכ עקיטסייג יד

 טײקנסָאלשעג רעשילַארָאמ רעכעלרעניא ןופ רעצנַאּפ-ץוש ןקידהשורי םעד ןיא ןייז

 .ןסיורד ןשיאיוג םעד ןגעקטנַא טײקמַאזכַאװ רעקיד'מידשח רעד ןופ ןוא

 סָאװ ,דלָאװ םענעטינשרַאפ-שינלזג םוצ קילבקיר ַא ןעמ טפרַאװ ,ןגעווטסעדנופ

 טקוקרַאפ ; ןזָאלעג ןרָאװעג טשינ ןטרָאד זיא עװעּפָארק עקיכעטש לסיב ןייק לָאמוצ

 ןופ ןגיוא עטלַארּפעציקידליוג יד טימ אקווד דלַאװ ןקילָאמַא םעד ףיוא ךיז ןעמ

 ןייא ןיא ןסָאגעגנעמַאזװצ רעדורעג ןוא שיורעג רעצנַאג רעד ךָאד טרעוו -- רעטציא

 | ,הריש טימ דלַאװ ַא ןיא ,הריצי קיטש

 רעטייליץיּפש רעד .הריש ןופ תוגרדמ ענעדיישרָאפ אֵצמִנַב ןענייז סע ,יאמ אלא

 קילייה .השודק ןופ הריפס רעד ןיא ןָא-טרַאּפש ,טסַאפעגפיוא ךעלשידיי ,הריש ןופ

13 
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 ןענייז קיליײה ןוא קילייה זיא טרָאװ סָאד .רמז-ילכ יד ןענייז קילייה ,רמז רעד זיא

 רעד זיא טקיליײהעג ,ורמוא רעשירעפעש רעד זיא טקיליײהעג .םיגוויז-רעטרעוו יד

 ,ןייוו-הריש רעקידנרוכישרַאפ רעד -- קילייה ,סוכ רעד -- קיליײה .הריציה תילכת

 -טריניפַאר ןופ טגנידַאברָאפ אקווד-ואל זיא הריש עטכיוהַאב-קידהשודק ןוא

 ןוא ץפיז ןקיד'םיקמעממ ַא ייב ןביױהנָא ךעליירג ךיז ןעק יז .תומילש רעשינכעט

 וצ ןוצר רעד .רקיע רעד ָאד זיא רעטיצ רעקידהשודק רעד .ףוס-ןיא םוצ ןגָאלשנָא

 עטקילייהעג .ךיוה רעד ןיא גנורּפש ,וצ-ףיױרַא קילב רעד ,סיר-רעלדָא רעד .תולעתה

 טָאה יו ןוא .טייקצנַאג עכעלרעניא :טניימ תומימת ןוא .תומימת : שטייט זיא הריש

 זיא ,?ץרַאה ןכָארבעצ ַא יו ,ךַאז ערעצנַאג ןייק ָאטשינ; : םנוב 'ר יבר רעד טגָאזעג

 ןייגרעד ןוא טייקידי'הּפ-דבכ ןופ ןלַאװקפיוא לָאז הריש עקילייה זַא ,שודיח ןייק טשינ

 .תויחצנ סָאד ןעניד לָאז הריש יד זַא ,יאנתב -- "רישי זא; זיב

 -םערוטשיברע יד ןיא זיא הריש רעשידיי ןופ דלַאװ םענעטינשרַאפ םעד ןיא

 ריא טיצ סָאװ ,הריש ;הריש רעקידתמא:-ףיט ןופ עלעקניוו ַא ןרָאװעג דחייתנ ןרָאי

 ןטעשודנַאלברַאפ םעד ןריפוצקירוצ זיא תילכת ריא סָאװ ןוא הליפת ןופ רוקמ

 .רעפעשַאב ןטימ תודחייתה ןופ רוקמ ןקיבײא םוצ ןשטנעמ

 -רעד ןעמונעג ךיז ןבָאה רוטַארעטיל רעשידיי רענעסקַאװעצ-טילבעצ רעד ןיא

 סָאד ןוא .ןדיי-הנומא עקיטולבלופ ןופ רענעט ,רענעט עזעיגילער-קידהנווכב ןרעה

 ןופ ןעמָאנ ןיא ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,עקיזָאד יד זַא ,זָאירוק תניחבב ןעוועג זיא

 -ָאװער טשינירעיש ,עטסגנוי עמַאס יד ןטערטרַאפ דָארג ןבָאה ןתמא עקיבײא-טלַא

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןיא ץנעדנעט ,ערענָאיצול

 זיא יז קידנגָאזוצ-גנוי יו גנוטכיד רעשידיי רעד ךותב גנוטכיר עזעיגילער יד

 ,גנַאזעג סָאד ןטינשרַאפ .גנַאגפיוא םצע ןיא טעמכ ןטינשרַאפ ןרָאװעג יז זיא ,ןעוועג

 -ַארעגּפָא -- ןעגנופַאש לָאצ ַא ןופ בײלקּפָא רעד ןיוש רעבָא .רעגניז יד ןטינשרַאפ

 ןוא עסערּפ רעשידיי רעקילָאמַא רעד ןופ תוברוח יד רעטנוא ןופ סנטסרעמ עטעוועט

 .ךעוועג זיא טסעמרַאפ רעד טסנרע יו תודע ןַא זיא --- ןלױּפ ןיא קידָאירעּפ

: 

 יד ךיילגוצ ּפָא-טלּפמעטש עיגָאלָאטנַא רעד ןופ רעטקַארַאכ רעד

 זעיגילער ,רעביירש עזעיגילער ןופ ןעגנופַאש ןענייז סָאד :עריא םָאר עכעלרעסיוא

 ןַא ןכיורבעג וצ רעדָא ; גנוגייצרעביא רעייז זיא זעיגילער ןוא קורדסיוא רעייז זיא

 .(ץרַאה ןוא ליומ ןופ עינָאמרַאה) *ןיווש ובלו ויּפ,, : ףירגַאב ןקידשדוק-ןושל ןטלַא

 "עג טשינ דָארג הפוקת רעטצעל רעד ןיא זיא רוטַארעטיל עשידיי-ןיימעגלַא יד

 ןלעטשנייא ןעמונעג וליּפַא ךיז טָאה'ס ,אברדא ,קיטַאמעט רעזעיגילער ףיוא גרַאק ןעוו

 וצרעד .ךעלכיב-השעמ חסונ ,"ךעלמיטסקלָאפ; ףיוא ןוא "שידיסח; ףיוא עדָאמ ןימ ַא

 "דימתמפ ןש'הבישי ןטלַא ןופ זיולב טשינ לוק-רעדיוו רעד ןכליהּפָא ןעמונעג ךיוא טָאה

 -שּפיה םעד ןופ טדערעגּפָא ןיוש ."סעקינרסומ , עשירַאטנוב"יינ יד ןופ עקַאט רָאנ
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 "ילבוּפ רעד ןיא ױזַא טכיוטעגפיוא ןבָאה סָאװ ,רענעט-הבושת ןופ רָאכ ןכיײרלָאצ

 ןענייז רענעט-הבושת יד ךייש סָאװ .עיזעָאּפ ןוא קיטסירטעלעב רעד ןיא יו ,קיטסיצ

 -מיא רָאנ ,עטריזינַאגרָא טשינ :ןכורבסיוא עשינַאטנָאּפס ןעוועג קיטפַאהרָאװ סע

 ; ןייזטסואווַאב-הבושת יוװ ,הבושת ןגעװ ןעגנומיטש ןוא ןליפעג רעכיג ; עטריזיוװָארּפ

 ילעב, חוכמ יװ *הבושתב םירהרהמ, חוכמ ןדער רעכיג ָאד ךיז טזָאל אליממ ןוא

 ,שממ לעוּפב "הבושת

 טקריװַאב ןרָאװעג זיא גנוטכיד עשידיי-זעיגילער עקיטייציינ יד זַא ,קפס-יתלב

 רַאפ ץנעדנעט יד .ןפור-הבושת ערעטפָאיץלַא עקימורַא יד ןופ טרילומיטס ןוא

 -רַאפ-ךעלטייצ יוװ ,טייקשידיי רעלענָאיצידַארט רעד יּפלכ גנוצַאשרעביא-ןטרעוו ַא

 טשינ לָאז ,גנוצַאשרעביא-ןטרעוו יד ,יז ןטלָאּפשעג-קידהפקשה יװ ןוא טקיטעּפש

 ןופ אטח ןקידארומ ןרַאפ גנוקיטיגרַאפ עסיוועג ַא ךָאד יז טיידַאב -- ןעוועג ןבָאה

 דצמ ײרעטעּפשּפָא רעשיסרוקיּפַא-שיליכשמ רעד ןופ ןוא רעקיניזטכייל-שידנוש רעד

 .ןטעטירָאטױא עשירַארעטיל עטנעקרענָא עסיוועג

 רעשירעפעש רעד ןופ עיצַאטיליבַאהער יד ,ןוקית רעקיטסייג רעקיטכיר רעד

 רעקילַאװק-רעטיול רעד דצמ ןעמוק וצ ןעוועג לולע רעבָא זיא טייקיטסייג רעשידיי

 | .גנוטכיד-הנומא

 --- : גנוטכיד-הנומא

 -עטכיד לָאמוצ רעדָא זירּפַאק רעשירעטכיד ַא יו שינעכוז-ט-ג םתס טשינ ןוא

 .טיירג ַא יו ,"!ט-ג, :ףורסיוא רעטסוּפ-שיגָאלָאעזַארפ רעד טשינ ;ץזָאּפ עשיר

 -יפַאטעמ,, לסיבַא יו רָאג רעדָא טרָאפמָאק ןשירעטכיד ןרַאפ קוסּפ-ףוס רעקיטרַאפ

 טשינ יאדוװַא ןוא ;ללח-ןזרעפ ןליוה-קיטסייג םעד ןקעדרַאפ וצ *ץנַאטסבוס עשיז

 ןּפָארט ַא ןסיגוצניירַא ידכ ,שרופמה םש ןטימ ליּפש עשירעטסעל-קיליב עקידלביא יד

 טשינ-רעיש ןריזָאּפ וצ ןוא תורוש עטױט-לַאנַאב ןיא ?טייקשירַאטנוב, עטשרּפמולכמ

 | ,דורמנ ַא

 רעד ןיא עקַאט ,םעטָא ןשירעטכיד ןופ וית ןוא ףלא רעד יװ ,גנוטכיד-הנומא

 ."ךומכ ימ 'ה ,הנרמאת יתומצע לכ, ןופ הניחב

 יכרב; קרּפ ַא יו ןוא *תמשנ, לקיטש ַא יוװ ,יז זיא טושּפ סָאװ -- גנוטכיד-הנומא

 ,ךונ) ?לחייא ולו ינלטקי ןה; :גָאז ס'בויא יװ ,יז זיא קידתומוהת-ףיט סָאװ ;?ישפנ

 יו ,יז זיא קידלטבמיץלַא סָאװ :(ןפָאה ךיא לעװ םיא וצ ןוא ןענעליוק ךימ טעוו רע

 "סעּפע, ןַא ךָאנ ,"דוש/, ןַא ךָאנ זַא ,"ודבלמ דוע ןיא, ןפיוא שטיינק רעשידבח רעד

 ,יז זיא קידנעמענמורַא-ץלַא סָאװ ;"דחא,; םעד רעסיוא ,תואיצמב ָאטשינרָאג זיא

 זַא -- ,"יל ןויחת שדוק ישנאו; קוסּפ ןפיוא ץילב רעקידיינש סרעקצָאק םעד יו

 ןקיטרַאנגײא ןצנַאג ןטימ ,סע-טסייה ,ןכבו ,ןייז רימ ריא טלָאז קילייה-ךעלשטנעמ

 | - .געמרַאפ ןכעלשטנעמ
 י | -- : גנוטכיד-הנומא

 סעיטסייוו יז לייוו ,תוריתס ײלרעלַא ןופ טײקצנַאג ןייא טרעוו ריא ןיא סָאװ

 ןוא סעזעט עקידריוּפַאק-קיפיואנביוא עלַא ןשיװצ עזעטניס-תומילש רעד ןופ דוס םעד
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 רעד ןופ דוסי ןוא דוס םעד ךיוא טסייוו ,גנוטכיד-הנומא יד ,יז ןוא ;סעזעט'יטנַא

 רעד ןשיווצ : טגָאזעג רעקיטכיר ,דרע ןוא למיה ןשיווצ שינעלדיוה-שטנעמ רעקיבייא

 ,טרעקעגמוא ןוא טייקיד'תכל-ענצה ןוא הענכה רעכעלשטנעמ רעקידנביוהרעד-למיה

 -עג זיא סע יװ ,טייקנעסיררַאפ ןוא הוואג רעכעלשטנעמ רענעלַאפעג-קיּפמוז רעד

 סע רעוו) "בר אוה --- ריעזד ןאמ ,ריעז אוה -- ברד ןאמ/, : רהוז ןקיליײה ןיא ןבירש

 ךָאנ רעוו ןוא ;(סיורג זיא רעד --- ןיילק זיא סע רעוו ,ןיילק זיא רעד -- סיורג זיא

 םעד ןופ תוגרדמ עטצעזעגנגעק עדייב טּפעשעגסיױא ױזַא טָאה םילהת רפס רעד יוװ

 : ימצע לוטיב ןופ ליפעג-תווינע ַאזַא וצ טייגרעד רע תעשב אקווד סָאװ ,שטנעמ ןימ

 ןייק טשינ ןוא למערעוו ַא ןיב ךיא) *םע יוזבו םדא תפרח ,שיא אלו תעלות יכנא;

 -- (ב"כ קרּפ ,םילהת -- קלָאפ ןופ טעּפשעגסױא ןוא שטנעמ ןופ טמעשרַאפ ,ןַאמ

 ןוא םענייז ּפָאק ןפיוא ןיורק עקידנכיירג-למיה יד רע טצַאשרעד סלָאמַאד אקווד

 טעמ והרסחתו ;ונדקפת יכ ,םדא ןבו ונרכזת יכ ,שונא המ; : הלפת ןייז ןיא טייגרַאפ

 ןוא ןעקנעדעג םיא ןיא טסלָאז זַא ,שטנעמ זיא רעוו) "והרטעת רדהו דובכו םיקלאמ

 לסיבַא ןרענימ םיא טסלָאז ןוא :ןענכייצסיוא םיא טסלָאז זַא ,דניק-ןשטנעמ זיא רעוו

 .('ח קרּפ ,םילהת -- -- ןעניורק םיא וטסלָאז טכַארּפ ןוא דובכ טימ ןוא טיג ןופ

 עמַאס סָאד ןייז טפרַאדעג אליממ טלָאװ גנוטכיד-הנומא רַאפ םוירעטירק סָאד

 ,ךות ייס ךיז טרעדָאפ ָאד םירָאװ .ללכב גנוטכיד ןיא עטסקידתוירחא ןוא עטסכעה

 :טייקכעלנעזרעּפ סרעטכיד םעד יא ןוא עיצַאריּפסניא עשירעטכיד יד יא { ןכות ייס

 -'המשנה:-תוללוכ סרעטכיד םעד ןה ,ןתלוכי עשירעטכיד ןוא םילכ עשירעטכיד ןה

 0 .טייקיד

 ,ןעגנוכיירגרעד עשידיחי עטלוב עקינייא ייב ,זיא גנוטכיד עשידיי עזעיגילער יד

 טכַארטַאב ןרעוו רעכיג ןפרַאד ןעגנוכיירגרעד יד .געוו בױהנָא םייב ןענַאטשעג ךָאד

 -ילער וצ טסעמרַאפ ןטגַאװעג ןרַאפ .ףױרַא-גרַאב ןרעווש ַא וצ רענייטש-קרעמ יו

 -טסניק עפייר יד זיולב טשינ שיטַאמָאטּפמיס ןענייז גנוביוהרעד רעשירעטכידיזעיג

 ןטשרע רעייז ןיא ענעסירעגסורַא ,ןצנַאלפ עכיירנברַאפ יד ךיוא רָאנ תוריּפ עשירעל

 .תועירז ענעגנַאגעגפיוא-טשינ-רעמ ,עטייזרַאפ-שירעמיורט יד ןוא ילברעדנַאנופ

 ג

 ,שילָאבמיס סיוא ךיז טקריוו סָאװ ,לַאפוצ ַא לָאמַא ךיז טכַאמ

 "רעדיל רעזנוא ךיז טנפע ןעמָאנ ריא טימ .רעווָאנילוא םי ר מ -- ונייהד

 .לָאבמיס ַא וצ סיוא רעבָא ָאד טסקַאװ ןעמָאנ ריא .תיב-ףלא ןופ דוסי ןפיוא ,לָאװסיױא

 יָאמ רעד ןיא טקעלּפטנַא סע טָאה ןירעטכיד עשידיי עקיצרַאה-ךעלמיטסקלָאפ יד ,יז

 ענערױלרַאפ-ןזָאלרַאפ יד טניימ סָאד ,"רצוא סעבָאב רעד; גנוטכיד רעשידיי רענרעד

 ריא .בוטש רעשידיי רעיײרטעג-עיצידַארט ,רעמערָאװ רעד ןופ טייקשידיי תורצוא

 יִבגל ליּפשייב רעדנענָאמ טלָא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא עיזעָאּפ עקידתומימת

 טשינ ךרוד רוטָארעטיל רעשידיי רעטעדמערפרַאפ-ןרעדָאמ ,רעטריניפַאריטלַאק רעד
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 ַא יװ .ןַאמשירפ דוד ,םזיטעטסע ןשיאעּפָאריײא ןופ לָאטסָאּפַא םעד יװ ןרעדנַא ןייק

 םעד ןגעקטנַא תולעּפתה אלמ ןעגנורּפשעגפיוא רע זיא רעטקיטשרָאדעגסיוא-ךעלנייּפ

 : לַאווק-הרושב ַאזַא ןופ למרומעג ןקידרעבליז-רעטיול

 "ץנוק עריא ,עיזעָאּפ עשידיא עיינ רעזנוא טזייװ זנוא םורא -- ? רעדנואו א יװ טשינ ס9 זיא;

 "כיוועג-ןעקנַאדעג עקידוּפ טימ טריסנַאלַאב ,ןפייר ךרוד-טגנירּפש ,קרעװ-רעייפ טימ טיש יז : קיטש

 "קרצמ ןיא ךיז טריצודָארּפ ןוא סופ ריא ןופ ליוז רעד ןופ ּפָארא תוצבטמ ענעדלָאג טצארק ,רעט

 -רַאפ-רעיוא ןקיזָאד ןטימ ןיא ,ןירעד ןטימ ןיא ןוא --- קיטסירביליװקע-םייר-ןוא-טרָאװ עקידריװ
 ױװַא ,טנַאלַאט רעשיטעָאּפ א טייז רעד ןיא םַאזנייא ,טפָאהרַאפמוא ךיז טזײװַאב ,למוט ןקידנביוט

 *? ןָאט רעטכע רעקיזָאד רעד ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװנופ .שידיי -- ױזַא ןוא טכע ױזַא ,קיגרעק

 ךיז טמענ ןענַאװנופ ? *ןענַאװנופא :טשודיחעג קידלַאװעג ךיז טָאה ןַאמשירפ

 ,טסילַאנָאיצַאר רעד ,רע ןוא ?לַאװק רעקידלדורּפש-טכע ,רעכעלריטַאנ ַאזַא םיצולּפ

 רעד וצ המדקה רעטרעטסײגַאב ןייז ןיא) שינעטער סָאד ןזעל ןיילַא טוואורּפעג טָאה

 : (1921 ,עשרַאװ ,"רצוא סעבָאב;

 טָאה יישעבָאב עביל , ריא .רצוא סעבָאב רעד -- ןופ ןפָאטש עריא טמענ רעװַאנילוא םירמ;

 תושעמ טכענ עשלדיימ עסיז ןוא געט עשלדיימ ערַאברעדנואוו ןיא ,ןרָאי-רעדניק עטמולחרַאפ ןיא ריא

 ןוא טביולג ,טדער קלָאפ ַא סָאװ ,סָאד ץלַא ,ןבעגעגרעביא סעיצידַארט-סקלָאפ ןוא ךעלטרעװ ןוא
 רעטעּפש ןענייז רעבירעד ןוא ץרַאה ַא ןופ ןטלַאפ יד ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא ץלַא סָאד ןוא טמולח
 ."קיצרַאה ןרָאװעג רעדיל יד

 סעבָאב רעד; ןופ גנוקעלּפטנַא יד טכַארטַאב ןַאמשירפ טָאה ךעלכַאז-רעטכינ ױזַא

 רעד ןופ טקעריד טושּפ ןוא טסָארּפ טסילפ רצוא רעשיטסירָאלקלָאפ רעד יוװ "רצוא

 ַאזַא ןופ טסַאּפשעג קיטומטוג רעווָאנילוא טָאה רעטעּפש . . . סױרַא ליומ סעבָאב

 "רעטעלב עשירַארעטיל, יד רַאפ ךערּפשעג ןכעלטייהנגעלעג ַא ייב ןוא ,טעטיוװיאַאנ

 ןיטולחל טָאה יז זַא ,דוס םעד טגָאזעגסיױא יז טָאה (802 .ז ,1924 גנַאגרָאי ,עשרַאוו)

 לָאמוצ זיא יז זַא ןוא "רצוא; טרָאס ַאזַא טימ "עבָאב , טרָאס ַאזַא טגָאמרַאפ טשינרָאג

 .שזדָאל ,ךרכ ןקיטָאטש-סיורג םעד ןופ אקווד רָאנ לטעטשניילק ַא ןופ דניק ןייק טשינ

 ריא ,טייקמורפ ענעגייא ריא ןעוועג זיא רצוא רעקידתמא ריא סָאװ ,רעמ טשינ

 רעשירַארעטיל-ןרעדָאמ רעטנַאמרעד רעד יװ טָא .השורי עשידיי עקילייה ענעגייא

 :טרעדלישעג סלָאמַאד יז טָאה לַאנרושז

 ,תװינע זיב ןדײשַאב .רעװָאנילוא םירמ יד -- רבח רעביל ַא ןוא שטנעמ רעמענעגנָא ןַא,
 ןקילַאװק ןכעלשידי םעד ; שידי -- רקיעב ןוא ,שיאעּפָאריײא-שידיי ,שיטַארקָאטסירַא-ךעלרינַאמ
 ןשטנעמ -- הריד ריא ןופ לעװש יד ןטערטרעביא םייב דלַאב ןעמ טריּפשרעד קַאמשעג ןוא ליטס
 ריא ןופ ןװיטָאמ עכעלשידיי יד ןעמ טגניז ןגינעגרַאפ טימ : ןעגנופַאש עריא ביל ןבָאה קלָאפ ןופ

 עשידיי עזעיגילער ַא ,רעװָאנילוא םירמ טסַאפרַאפ טָאה סָאד זַא ייברעד טקנעדעג ןעמ ןוא "רצוא,
 זיא רעװָאנילוא יד ,תמא -- התיב חתפמ סױרַא קינײװ טייג ןוא טכיל תבש טשטנעב סָאװ ,יורפ
 . "יז טגָאז ,"תורישע ןקיזָאד ןיימ טימ ךיז יירפ'כ ןוא טימרעד ךייר ןיב ךיא, .זעיגילער ,םורפ

 .רעשזדָאל ַא ןיילַא ,קנורט .י .י ,רעקיטירק רעשידיי רענרעדָאמ רערעדנַא ןַא

 רעד ןופ הביבס עשירַארעטיל-שידיי יד ןריזירעטקַארַאכ טוואורּפעג טָאה רע תעשב

 "עג יד טכַארבעגסױרַא ןפוא ַאזַא ףיוא ייברעד רע טָאה ,הלהק רענערָאװעג-בורח

 : (1942 ,קרָאי-וינ ,*דיי רעשילױוּפ , ךוברָאי ןיא) ןרעװָאנילוא ןופ טלַאטש

 ןטסטלע םעד וצ טרעהעג דיל ריא .רעװָאנילוא םירמ ןירעטכיד יד ןענַאמרעד סיואכרוד ליװ ךיא.
 רעװָאנילוא .םיבוט"תביהרש טימ ןוא שמוחישטייט טימ ןופרעד טעיײװ סע ןוא רעגייטש ןשידיי
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 םירמ יא ,בגא -- טייקשידיי רעטלַא רעד ןופ ןויטָאמ עכעלמיטסקלָאפ עמורפ יד סיוא טקירד
 .תבש ףיוא טנלָאשט טלעטש ןוא קירַאּפ א טגָארט ,טכיל טשטנעב ,לבייוו רשכ םורפ ַא רעװָאנילוא
 ,טײקיזָאלגעװסיױא רעשיטנעגילעטניא ןופ טשינ ןוא ןָאט-הבושת ןופ טשינ םורפ זיא רעװָאנילוא םירמ

 ןופ ןגעװ יד ןיא יז טערט טייקילעזקילג רעשינַאגרָא ןַא טימ ןוא טייקיאור רעכעלרעניא ןַא טימ

 טימ טשינ ןקעמש ןוא טרעטיברַאפ טשינ ןענייז רעדיל סרעװָאנילוא .תורוד עשידיי עקיטייצרַאפ יד

 יי--- == דלצפ ןפיוא ןעמולב יד יװ וויאאנ ןוא שירפ ןענייז ייז .שואי

 יז -- תורצוא עשירעטכיד סרעוװָאנילוא וצ לסילש רעד ןעוועג זיא סָאד ,ןכבו

 | ! ןילַא ךיז ןוא טייקשידיי תורצוא יד ןגָארטעג טָאה

 טנכיײצַאב "רצוא סעבָאב , ריא טימ טָאה רעווָאנילוא זַא ,ןגָאז ךיז טזָאל רַאפרעד

 טשינ -- זעיגילער :עיציזָאּפ רעזעיגילער-לענָאיצידַארט ַא ןופ ץָארּפשפױא םעד

 -שיטסירָאלקלָאפ ןיא טשינ ,זעיגילער :ךעלטנזעוו עקַאט רָאנ ,שיטַאמעט זיולב

 לעוּפב זעיגילער רָאנ -- ןיז "ןוויטַארָאקעד-לַאטנעמַאנרָא, רעדָא "ןשיטסירַאומעמ

 ןקיביײא םעד טימ ,טייקידתויח רעקיטפַאז רעצנַאג רעד טימ ,ץרַאה ןלופ ןטימ ,שממ

 *! תורישע ןקיזָאד ןיימ טימ ךיז יירפ'כ, : ליפעג-סטייקילעזקילג ןשידיי

 ריא ןיא ןקנואוועגנָא ףיורעד ןײלַא רעוװָאנילוא טָאה ןטסכילפערט עמַאס םוצ

 טימ ךיז ןריטיציל ךעלדיימ יירד ןכלעוו ןיא ,*ךעלעקיטנַא; ןומזּפ ןקיניזפיט-קיסַאּפש

 | : לָאמַא ןופ השורי רעייז

 -- טמירַאב ךיז ענייא טָאה -- "עלעכיט-ןרעטש ַא בָאה ךיא

 ; "טמילבעג ןוא טלטסעקעג ,ישעבָאב-רעטלע ןיימ ןופ ךָאנ;

 -- טריצלָאטש טָאה עטייװצ יד -- "עלעדענ-רעטיצ ַא בָאה ךיא
 ; "טריצרַאפ ךעלטנעמיד טימ ,ישעבָאב-רעטלע ןיימ ןופ ךָאנ,

 טכַאלעג ךיז ןיא ליטש טָאה עלעדיימ עטירד סָאד רָאנ ןוא,

 : טכַאמעגפיוא רעקלַא ןופ עלעריט-ןביוט סָאד ליטש ןוא

 -- רָאנ ענייא ךיא גָאמרַאפ עלעקיטנַא עטסרעייט סָאד,
 *! רָאי טרעדנוה רעביא ןופ ןיילַא ישעבָאב-רעטלע יד

 :טנַאה רעד ףיוא שממ טגיל לשמנ רעד ןוא ,לשמ רעד זיא קיציּפש ןוא ףרַאש

 טימ ,יןטרעװ עלַאעזװמ עשידיי, טימ ײרעלַארּפ יד זיא ךעלרעכעל ןוא טסוּפ יו

 ,שירפ-קיבייא טבעל אפוג טייקשידי סָאד תעשב ,"רעלעמקנעד-ןקיטנַאא עטיוט

 | | ! גנוי-קיבייא
 ןשידיי טימ ןדָאלַאב זיא לדיל ַא ריא ןופ שטיינק רעדעי סָאװ ,ןירעטכיד יד ,יז

 עכעלרעדנואוו עכלעזַא סױרַא טגנערב סָאװ ,יז ; תוחקּפ רעשידיי ןוא חסונ ןשידיי ,ןח

 באב העשת ,רָאי סעדעי ןענערברַאפ סָאד ,לשמל ,יװ םיגהנמ-סקלָאפ עשיטייצרַאפ

 טָאה טלָאװעג טשינ; לייוו ("באב העשת ךָאנ; דיל ןיא) תוניק עטלַא יד ,תינעת ןכָאנ
 ּפָארט םעד טגייל ןיילַא יז + "ןגרָאזרַאפ ךיז שירפ ס'הניק טימ רָאי ס'פיוא לטעטש'ס

 .טנייה ןשידיי ןפיוא אקווד ןוא ךיוא רָאנ לָאמַא ןשידיי ןפיוא זיולב טשינ

 | .תבש :עמעט יד ָאד זיא ליּפשייב רעטסטלוב רעד

 ירַאפ רעטשטנעבעג רעצנַאג רעד טימ רעדיל סרעוװָאנילוא ןיא טניישרעד תבש

 -ָאטנַא סנאמראק .ע טיול) עלעווק רעקיביגסָאמ ַא רענייא ןופ .ןגיובנגער ןופ טייקיב
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 זַא ןעגנירד וצ וליפַא זיא (229 .ז ,1928 ,עגַאקיש ,"סנירעטכיד עשידיי, עיגָאל

 ."תבש. ןעמָאנ ןרעטנוא ןריא ךוב ןצנַאג ַא טרינַאלּפ גנַאל-ןרָאי טָאה רעווָאנילוא

 עיינ סָאד, דיל ןיא) ךורּפש-סקלָאפ ןטלַא ןַא תבש ןקיליײה ןיא ןָא עקַאט יז טגנעה

 | | ; ("לדיילק

 ןענערט ךיז ןרעהפיוא טשינ ןיוש ,

 סנייד לדיילק סָאד טעװ
 רעדיינש רעד טצװ סע זיב ,רעירפ

 : סנייא עקַאט ךָאנ ןָאט
 הדותמ ןוא הדומ רֶע לָאז

 ,ןייז רעמעלאב ןופ
 תבש ןיא טיינעג ,טיינעג זַא

 *! ןיירַא ךָאטש א טָאה'ר

 -ביילג עקידתושממ רָאג ןיוש עריא *ךעלטכיל-תבש; יד רעבָא ןענייז רַאפרעד

 ; ךיז טימ קידנעטש ייז טריפ ןעמ סָאװ ,*רָאּפ ייווצ ךעלרעט

 ,רלעפ םענייר ןיא ךָאנ ןביילב טסנעק;,
 -- םיור ןטיירב ןיא ןיײלַא
 ךעלטכיל-תבש יד ןָא-ףירט
 | ."םיוב א וצ ןסיורד ןיא

 רעלַאטנעמיטנעס ַא ןיא טליהעג םתס טשינ זיא תבש ריא -- רקיע רעד ןוא ,ָאי

 תבש :תבש רענעטיהעגּפָא-רשכ ,רעשידיי-םורפ רענעגייא ריא זיא סָאד ; גנומיטש

 : ןטרָאג ןיא תבש ,בוטש ןיא

 : ןָא ךַאפייווצ גָאטײרּפ ךעלעמילב עניימ ךיא קנירט -- -- ;
 -- -- "ןמ ןבעגעג ט-ג תבש ףיוא טָאה טלּפָאט

 -שידיי-םערַאװ טימ טמעטָאעג טָאה עיזעָאּפ סרעװָאנילוא סָאװ ,רַאפרעד עקַאט

 ןבָאה --- טולב-תודהי קידעבעל שממ טייסלוּפ טָאה סריא לדיל ןדעי ַא ןיא ,טייק

 תיב, גנוגעוַאב -רעטכעט רעשידיי-םורפ רעד וצ געוו םעד ןענופעג רעדיל עריא

 ןעניּפש ןפלעה וצ ןוקית ןקיטכיר םעד ןענופעג ךיילגוצ ייז ןבָאה ןטרָאד ןוא ,"בקעי

 טימ *דלָאג יו עקנינייש ,ךעלדיימק עשידיי יד ןשיװצ בעוועג-תורוד עקיבייא סָאד

 ."רצוא-סעבָאב, ןטלעמַאזעגפיוא-תורוד םעד

 ד

 רעשידיי רעד ןופ טנַאװ-חרזמ רעד ףיוא ןעמענ עטנעקרענָא ייווצ

 סנעמעװ ,יק צ י ט א י מ ע ס םייח ןוא | ר ע ט ש לארשי -- גנוטכיד

 .וויטָאמ-טייל ןזעיגילער-ףיט ַא טימ טנכייצנעקעג ןענייז סע ןעגנופַאש

 -כיד ןה ןוא שידיחי ןה ,ןּפיט עקיטרַאנדיײשרַאפ ץנַאג ןעוועג ייז ןענייז עדייב
 שרעדנַא ; תועּפשה ןוא רעטלע ,םַאטשּפָא רעייז ןעוועג זיא שרעדנַא .ןעמונעג שירעט

 "ירעטכיד רעייז ןעוועג זיא שרעדנַא ןיטולחל ,שרעדנַא : טימעג ןוא לרוג ,גנַאג רעייז

 טרעהעג שיטקַאפ ךָאנ טָאה ,רערעטלע רעד ,ןרעטש לארשי .גנַאפמוא ןוא ליטס רעש
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 ןעוועג זיא גנוטכיד ןייז וצ געוו רעד .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ רוד םוצ

 ןייז ןוא .ןתאלוח ןוא םירוסי טימ ,שינעלגָאװ ןוא טייקטנלע טימ טרעטסַאלפעגסיוא

 ןייר-לָאטשירק ױזַא ןעוועג אקווד *לָאטיּפש ןיא גנילירפ, ןייז ןיא דלַאב זיא גנוטכיד

 טָאה ,רערעגנוי רעד ,יקציטַאימעס םייח .רעטיוועג ַא ךָאנ יו טרעטיילעגסיוא ןוא

 רע זיא הבישי ןופ ךיילג .תובישי ןיא דימתמ סלַא טנגוי עצנַאג ןייז טכַאמעגכרוד

 -קערטשעגסיוא; יד טימ עיציזָאּפ רעקיטרַאנגיײא ןייז ןיא רעטכיד רעקיטרַאפ ַא סױרַא

 ענייז ןופ ייס לָאשגָאװ רעד ףיוא טלדיוהעג רדסכ ךיז רע טָאה ךָאד ןוא ."טנעה עט

 .ייוו-טלשוו ןטסַאפעגפיוא-קידרסומ ַא ןופ ייס ןוא ןטיונ עשירעטכיד-שידיחי

 ןטכיולעגכרוד ןוא טקיטייוועגכרוד ןעוועג ךיילגוצ רעבָא ןענייז ןעגנַאזעג סנדייב

 ןטונימ עטסנביוהרעד עמַאס יד ןיא ייז ןבָאה עדייב .שינטנעקרעד רעזעיגילער ןופ

 תוקיפס ןָא ,הנומא עקידתומילש ַא טריטנעמוקָאד הארשה רעשירעטכיד רעייז ןופ

 -ןײמעגלַא יד ןעוועג זיא םוירָאטידיױא סנדייב סָאװ ,טקַאפ רעד ןוא .תומינּפ ןָא ןוא

 טייקידתמא יד טקיטפערקַאב רעמ ךָאנ סיוועג טָאה הביבס ענרעדָאמ עשירַארעטיל

 .תוהמ ןזעיגילער סנדייב רעייז ןופ

 ךלמ יו אתורבח רעשירָארעטיל-ןרעדָאמ רעװעשרַאװ רעד ןיא תיב-ןב ַאזַא

 יז ןגעוו טלייצרעד ,*123 עיקצאמאלט; ןופ רַאטערקעס רעקילָאמַא רעד ,שטיוואר

 ,(255 ןוא 154 ו"ז ,1945 ,לָאערטנָאמ ,"ןָאקיסקעל ןיימ, ךוב-ןציקס ןייז ןיא) ןדייב

 : ןושלה הזב

 עקניראקש רערַאד ַא טימ טבעל רע ןוא ןןרעטש לארשיו רע טרעיורט סָאװרַאפ ַא ןָא -- -- *
 ןיא -- -- םישרדמ-תב יד ןיא רע טנרעל געט עבלאה ערעדנַא יד ןוא געט עבלַאה טנװַאד ןוא

 טלָאװ ,ץניװָארּפ רעשיליוּפ רעד ףיוא ןעגנוזעלרָאפ ףיוא ןרָאפ סָאד ןעגנַאגעגנָא זיא סע ןעװ טייצ רעד
 ןיא ּפָא טגָאז ןוא ןענידרַאפ סָאד טנייפ רעבָא רע טָאה ,ןענידרַאפ ייברעד טנעקעג ןרעטש ךיוא

 "רַאפ לָאז ןעמ זַא ,טשינ ליװ ןוא תבש םוא טשינ טרָאפ רע לייװ ,רערעדנַא רעד ךַאנ גנודַאלנײא

 -- -- "תבש םוא ןעגנוזעלרָאפ ענייז ףיוא ןטעליב ןפיוק
 רע זיא ןלוסּפ-ףירט יד ןיא טקוקעגנײרַא קרַאטש טָאה יקציטאימעס שטָאכ ןוא -- - ;

 רע ןעװ ,קיטייז לסיבַא טקוק רע -- המשנ ןייז ןופ ףיט רעטספיט רעד ןיא זיב םורפ ןבילבעג
 רוטַארעטיל רעשידי רעיינ טימ רעקיצניװ טשינ ןוא הרות רעטלַא טימ לופ זיא רע ,ריד וצ טדער

 לארשי טימ רבח ןרָאװעג יקציטַאימעס זיא דלַאב -- געט עצנַאג ןדער רע טגעלפ הרות ןגעװ --
 בילוצ רעמ ןרעטש .לכעלוש ןשינכש א ןיא ןדניװשרַאפ עדייב ייז ןגעלפ טייצ-החנמ .ןענרעטש

 "-- -= ןענװַאד ןכָאנ ןענרעל ןבילוצ רעמ יקציטַאימעס ןוא ןענװַאד

 רעכעלפערט רעד ןיא ןה ןוא טפַאשױבח סנדייב רעייז ןופ אדבוע רעד ןיא ןה

 "עג ןטשרע םעד סע טָאה שודק-םוקמ ַא ןיא ןעמַאזוצ קידנעייג זַא ,קיטסירעטקַארַאכ

 סנדייב וצ לסילש רעד עקַאט טגיל ,הרות וצ -- ןטייווצ םעד ןוא הליפת וצ ןגיוצ

 עשירעטכיד ןוא הקיני עקיטסייג רעייז .ןטײקשרעדנַא ייס ןוא ןטייקידתופתוש ייס

 רעד .ןלַאװק-הנומא עכעלּפעשרעדמוא יד ןופ ןגיוצעג ךיילגוצ עדייב ןבָאה הנויח

 ןיא ןגעלעג רעבָא זיא ,ןגָאז-וצ-יױזַא ,טַאמילק ןשירעטכיד רעייז ןיא דיישרעטנוא

 ןשילוּפ ןיא רענעריובעג ַא ןעזועג זיא ןרעטש לארשי :שרוש םענעדיישרַאפ סנדייב

 זייװלגנוי רע טָאה םייח רעשידיסח רעמערָא ןַא ןופ דניק ַא ,עקנעלָארטסָא לטעטש

 רעקצָאק רעפרַאש-רעטלַא רעד ןעוועג זיא עיּפשמ ןייז ןוא לביטש רערעג ןיא טנרעלעג

 עמעָאּפ ןייז ןופ דלעה רעקיטּפַאהרָאװ רעד עקַאט) ךארבדלָאג םירפא 'ר דיסח
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 -שידגנתמ ַא ןופ דניק ַא ןעוועג זיא ,יקציטַאימעס םייח ןגעקַאד ,(*עקנעלָארטסָא;

 ןיא טנרעלעג רע טָאה ןרָאי עגנַאל .ןיטקיט לטעטש ןשיוװטיל ןיא החּפשמ רעשינבר

 יד ןיא ,ןטרָאד ןוא ,רימ ןוא קצעלק ,ןודאר ןופ תובישי עשיווטיל עטמירַאב יד

 .עיזעָאּפ ןייז טלדורּפשעגפיוא טָאה ,טנעו עשהבישי

 טָאה רע םגה ,ןרעטש לארשי סָאװ ,ןשודיח וצ טשינ ךיז רַאפרעד זיא רשפא ןוא

 ןייז וצ ןעגנַאגרעד זיא רע זיב תוילע ןוא תודירי טימ געוו ןייז טקידנַארבעגכרוד

 ףיוא "לביטש רענַאמוא; ןופ עינַאּפמָאק רעשידיסח רעד ןיא ןבעל ןשינדּפק-שיריזנ

 רעקידתווינע רעד טימ טשטנעבעג טרָאפ רע ןוא-- עשרַאװ ןיא סַאג עיּפילָאװָאנ

 -טשינ רעד ,יקציטַאימעס םייח דָארג ןוא .ןימאמ ןקידתוקיבד ַא ןופ טייקילעזקילג

 ןענייז תוחלצה עשירעטכיד ענייז סָאװ ,ןַאמ-הבישי רעקיקענטרַאה רעטרעטישרעד

 -עטַאמ ןייק טיײדַאב טשינ טייוו טָאה סָאד סָאװ ,םעד ץָארט) עקידנשַאררעביא ןעוועג

 טימ טלּפמעטשעג רעדיל ענייז עלַא טעמכ ןענייז ןגעווטסעדנופ -- (תילכת ןלעיר

 ,טייקיטומייוו רעקידשפנה:ןובשח

 :שינעצכעל רעקידהנומא ןייז ןיא טרעיורטרַאפ יקציטַאימעס זיא

 ! ט"ג,

 םענעעזעגמוא ןַא רשביא זָאל
 ,רימ ןיא טירט
 *? ייברַאפ ךימ וטסייג סָאװרַאפ

 : "רעזייח-טעבעג ייווצ, יד ןגעוו דיל קידנרעטישרעד ןייז זיא טָא ןוא

 ! ףלעה ,וינעטַאט יוא -- -- ,
 תוליפת לפיוו ןוא
 ןפרָאװעג ןיוש ךיא בָאה

 -- -- םעזוב ןיא טכאנ רעד
 ױזַא ךיא גיל טציא

 -- ןגיוצעגסיוא םוטש

 ", . . קידנטעביטשינ ךיז טעב'ס ןוא

 :ןענופעג ץלַא ךָאד טָאה רע לייוו ,ךעלקילג-קידנוחטב ןרעטש זיא

 ,ןסָאלשעג רעסעלש ףיוא ןייז דיל ןיימ לָאז,

 ,ןייז טרָאד לָאז ליטש ןוא קיליײה

 ,רימ וצ טשינ ףור ןוא טשינ קניװ ךיא
 -- ןײרַא וצניהַא ךיד ריפ ךיא ביוא
 -- -- ריט ענעטלַאהַאב ַא ךיא בָאה

 -- ,גניז ךיא ןעװ ,םור טשינ ןוא טלעג טשינ ךוז'כ
 "! . . ןײלַא רענייא ןעמ טייג ט-ג וצ

 טזײרקעגמורַא ,רעטליונקרַאפ-םירוסי ַא לָאטיּפש ןיא טגיל רע תעשב וליפא ןוא

 :טנלע טשינ ךָאד רע זיא -- םינכוסמ-םיאלוח טימ טָאטש רעצנַאג ַא ןופ

 עטרַאצ ןוא ערעטיול ןענייז עקנארק יד זַא ,רעדנואו ַא זיא
 -- -- טשיג טעז רענייק סָאװ ,סָאד ןעעז ןוא טייו ץעגרע עטקוקרַאפ ןוא

 ,קילייה ןרעװ וצ טיירג ןענעז עקנַארק יד זַא ,רעדנואוו ַא זיא
 -- ...רשעמ ּפָא טדייש ןעמ יװ החמש טימ ןתעל-תעמ יד ּפָא ןטרַאװ ןוא
 ,רעלעטיּפש יד ןופ םיור ןיא טריצַאּפש לוכיבכ ןעװ --- רעדנואװ ַא זיא
 *! רעסַאװ ןטשרע ןופ ךַאלפ ןפיוא טבעװשעג לָאמַא טסייג ןייז טָאה'ס יװ
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 ס'יקציטאימעס ןופ ױזַא -- ןעגנַאזעג עקינָאט-ןדיישרַאפ סנדייב ןופ טָא ןוא

 -רעטנומ ,עקילַאװק-טיירב סנרעטש ןופ יו ןזרעפ עקיטעמוא-ףיט ,עקידמעטָא-ץרוק

 עדייב םירָאװ .הנומא רעקיבייא רעד ןופ סָאטַאּפ רעד ּפָא-טכליה -- תורוש ערעכיז

 ןופ ,"םייח םימ ראב? ןופ טּפעשעג טפַארק ןוא עיזיוו עשירעטכיד רעייז ייז ןבָאה

 ןופ עכנַאמ לפיוו ףיוא ןוא .הרוסמ ןוא הרות ןופ םענורב ןקידלדורּפש-קידעבעל

 אקווד לופסקורדנייא ױזַא טקריוװעג ןבָאה רעדיל עזעיגילער?ןכָארּפשעגסױא ערעייז

 ףיוא זיײװַאב ַא ןעוועג יינספיוא סע זיא -- הביבס רעכעלטלעוו-ןרעדָאמ רעד ןיא

  ,הריש רעתמא ןופ רוקמ רעכעלּפעשרעדמוא רעד זיא הנומא טייוו-יוו

 :ןשטנעמ םעד דובכל רומזמ-ריש ַא ןרעטש טגניז

 ,טרעטצלבעג רפס טלַא ןַא ,ןײלַא ןסעזעג ןיב ךיא -- -- ;
 ,גָאט םעד ןופ ץנאס ןיא טגנילירפעגטימ בָאה ךיא

 ,דמאז ןעמערַאװ ףיוא ןקעטש ןיימ טימ דיירפ ןבירשעג

 ןיורק ַא יװ טצנַאלגעצ ךיז תורוד רעביא טרָאװ א טָאה

 -- -- סטלַא ןא שטָאכ ,טרָאװ ץלָאטש ַא ,בוטש ןיימ ןיא

 *.,.'ט'ג קיטש א זיא שטנעמ, : טרָאװ-רפס-טלַא סָאד -- --

 טשטיײטעגּפָא זיולב טָאה רע זַא ,קידניב ןוא רָאלק ןיילַא ןרעטש טלייצרעד ,ונ

 ,טרָאװ סָאד -- (ןעמונעג סָאד זיא בויא רפס ןופ) רפס ַא ןופ טרָאװ קיצנייא:-ןייא ןא

 ןיא ןרָאװעג קיטכיל םיא זיא ןופרעד ןוא ,"לעממ יקולא קלח, ַא זיא שטנעמ רעד זַא

 ,שטנעמ םעד דובכל ןמיה ןטסכעה םעד ןעגנוזעגסיוא רע טָאה ןופרעד ,ןגיוא יד

 ,םירוציה ריחב םעד

 ענעגייא ענייז ןופ רענייא ןיא ,רעקידרעטיצ ַא ,יקציטַאימעס טעשטּפעש

 : *תוליפת,

 ,טולב רעזנוא ןיא טעיײטרַאפ ,טיוט טרעװילגיס,
 -- גָאט ןדעי ןיא ןוא העש רעדעי ןיא ןוא

 .ןברָאטשעג זנוא ןיא סעּפע טרעװ

 ,טיוט :טרָאװ עטצעל סָאד ףיוא שטנעמ רעד טגָאלקיס
 ,ןברַאטש ףיוא טשינ לָאמנייק ןוא
 שיילפ רעזנוא ןיא טצירקעגנייא זיא סָאװ

 *-- -- טכַארט סרעטומ רעד ןופ

 -קידתוטשּפ םעד ןעמונעג יקציטַאימעס טָאה ,סעװַאקעשט ףיוא ,ןענַאוונופ ,ונ

 ןופ עקַאט ? "ןברַאטש, ןקידרדסכ םעד ןוא ?טיוט, ןקילָאמנײא םעד חוכמ קנַאדעג ןפיט

 ,"ךלוה התא ןאלו, םעד חוכמ *תובָא יקרּפ, ףיוא "בוט-םוי תופסות; ןיא שטייטּפָא ןַא

 ...רבק םוצ ךעלרעהפיואמוא טייג שטנעמ רעד זַא

 יד, ןעגנוזעג טָאה רעכלעוו ,ןרעטש ייס זַא ,ןדייב ייב הוושהידצ רעד רָאנ

 עלַא ןיא ןָאפ ַא יו ךיז טלקיוועצ דיירפ יד ןעוו ,גָאטײב ןשטנעמ ַא ןופ הלפת

 ,ץענ ַא זיא ,ט"ג ,ץרַאה ןיימ, : טרעמָאיעג טָאה רעכלעוו ,יקציטַאימעס ייס ןוא "ןקע

 ןרַאפ ןגיוא טנעּפָא טַאהעג ייז ןבָאה עדייב -- "טלעוו רעד ןופ טכענ רָאנ טגנַאפ סָאװ

 : תולגתה רעקיבייא רעד ןופ ץנַאלגּפָא
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 -- -- רָאלק ןוא רעטיול זיא טרָאװ ןייד ,

 ,ןוז יד ןָא טינ ךיז טדניצ למיה ןפיוא
 -- -- רוא : טרָאװ ןייד רָאנ

 טנַאה רעד ןיא לסילש ןטימ טרָאװ סָאד טמוק

 ."רצסערג ןוא רעקיטכיל ,רענעפָא טרעװ ץלַא ןוא

 ("טרָאװ סָאד, . יקציטַאימעס)

 טייװ ןענייז רימ,

 ןסָאג עכעלדנעמוא-טביוטשעגפיוא ןיא

 -- ןצגנַאגרַאפ ךיז רבדמ רעקיטש ןיא יװ

 רעייפ ךרוד ןעקנָאלב ױזַא ,לכלעווק ןייק ,עמלַאּפ ןייק

 -- ?ןענַאװ זיב ,דמַאז ןיא ןברַאטש זייװקיצנייא ןוא
 ..."! ןענַאװַארַאק ןופ רעריפ רעד ייז ,טיג

 ("רעריפ רעד, : ןרעטש)

 ןטָאנקעג גייט ןרעדנַא ץנַאג ַא ןופ ,ןימאמ ַא -- רעטכיד רעשירעפמעק ַא

 "שימרוטש ,קירעקַאלפ-רעייפ ,הנומא עקידנענערבַא .רעלסעפ ןויצ-:ןב זיא

 -ָאזָאליפ ןיא טרעביפעגכרוד --- הנומא .שירעּפַאכרַאפ-שינַאקלואוו ,קידנעזיורבפיוא

 ,תומחלמ-ןעיידיא ענרעדָאמ יד ןיא ןטכָאפעגסיוא ,לגנַארעג-טסבלעז ןשירקוח-שיפ

 "דוחי ןייז ןיא רעטכיד ןרַאפ זיולב טשינ רעפטנערַאפ רעקיצנייא רעד יוװ --- הנומא

 ןרַאפ ןוא הלוגס-םע םענעגייא ןרַאפ ,שטנעמ ןוא טלעוו רַאפ עקַאט רָאנ ,לביטש

 .סעפָארטסַאטַאק-טייצ יד ןופ ךָארבמוא ןיא ללכב שטנעמ ןימ

 רעשירעטכיד ַא ןופ ןבירטעג יו ,רעלסעפ טָאה ןברוח ןופ לעווש רעד ףיוא

 קילדנעצ ַא רעביא ןיא ענעפרָאװעצ ,רעדיל ענייז ןביולקוצפיונוצ ןזיװַאב ,גנונַארָאפ

 ייז ןוא ,ןרָאי קילדנעצ-ייווצ ַא ןופ דָאירעּפ ַא ןיא ןטפירשטייצ עשיסקָאדָאטרָא

 "!ר י ד ם ו ר ַא , :ןעמָאנ ןקיטיידנייא ןטימ לכיב ַא ןיא ןדניבוצנעמַאזוצ

 "תולצנתה רעצרוק רעד ןיא רע טבירש -- ןזײװ וצ לכיב-רעדיל םעד ןיא וואורּפ ךיא;
 ןופ תוטשּפ וצ| הנומא ַאזַא וצ געװ ןשירעטכיד םענעטילעגכרוד ןטבצלעגכרוד א -- המדקה

 ןיא ץלַא ליײװ ,"ריד םורַאא :לטיט םעד לכיב םעד ןבעגעג ךיוא ךיא בָאה רעבירַאד .ןהנומא
 -- -- "ט'ג םורַא רָאנ ןעמונעג ךות ןיא ךיז טיירד טלעװ רעד

 םורַא קיטפאהראוו ךיז טיירד רעדיל לכיב םעד ןיא ץלַא סָאװ ,רעבָא םעד ץָארט

 רעקיטרַאנדיײשרַאפ רָאג ַא טימ לכיב סָאד טלעווק -- הדוקנ רעקיצנייאנייא רעד

 -שידיחי הליחתכל סע טמענ ןיילַא רעלסעפ .ןעגנַאזעג-הנומא ןופ עינָאפמיס רעכייר

 :שירעטכיד

 ןליפעג עכעלשטנעמ ןופ קורדסיוא ןוא טקודָארּפ סלַא ,גנוטכיד עזעיגילער עפיס עדעיא
 ,ןעגנומיטש ןוא ןליפעג יד-טָא ןופ עינַאפמיס עקיברַאפ ,עלופ יד ןעמענניירא זומ ,ןעגנומיטש ןוא
 וצ קידנכירגרעד ןוא *שואי ןוא תוקפס, קידנעיגכרוד ."רעצ ןוא טגוב, ןופ קידנגנַאפנָא
 ."סענמיה ןוא תולפת ,הבושת,

 -נעייז, זַא ,שיגדמ רע זיא ןזורעפ עקיבױלג-שירַאטנוב ענייז ןופ עקינייא חוכמ

 -טנפערַאפ וצ ייז טלקַאװעג ךיז רע טָאה "ןימאמ רעכעלטפַאשנדיײל ַא ןילַא קיד
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 רָאנ טשינ טייקידנעווטיונ עכעלרעניא יד ןעוועג רבוג טָאה ףוס םוצ; רָאנ .ןכעל

 "ילער ןיימ ןיא גנולקיװטנַא רעשירעטכיד רעד ןופ דליב יירטעג ַא ןבעגוצרעביא

 אמתסמ ןופ ןעגנובעלרעביא עקיסעמסליפעג יד ןופ ךיוא רָאנ ,םענַאב-טלעװ ןזעיג

 *-- -- רעצרעה עכעלשטנעמ ערעדנַא ךס ַא ,ךס ַא ךָאנ

 זיא גנוטכיד סרעלסעפ -- אמזוג ןייק טשינ ןיטולחל זיא גנונָאטַאב עטצעל יד

 ןופ ןייש-רעייפ םייב טָאה סָאװ ,רוד ןקידנעשזדנָאלב ַא ןופ לגיּפש רעד ךעלקריוו

 -רעד זיא סע ."םיקלא עבצא? םעד ןעזרעד סעיצולָאװער-טלעװ ןוא תומחלמ-טלעוו

 ֹוצ טעמדיוװעג גנולמַאז-רעדיל ןייז טָאה רעלסעפ סָאװ ,לַאפוצ ןייק טשינ רַאפ

 ןוא הבושת ןופ רענָאיּפ ןסיורג םעד ,קנעדנָא ןייז טשטנעבעג ,םיובנריב ןתנ ר"ד;

 רוטַארעטיל רעקיבױלג ַא רַאפ רעפמעקרָאפ ןקיטומ ןוא ,תושדחתה רעזעיגילער

 ,"ןדיי ייב טסנוק ןוא

 ,המלשה עקידתוינחור ַא ,גנוצנַאגרעד ַא ןעוועג םצעב זיא רעטכיד רעד רעלסעפ

 -בוּפ ןקיאורמוא-שימרוטש ןוא רעקנעד ןקיניזּפרַאש-קיטרַאנגיא םעד ןרעלסעפ וצ

 סמיובנריב ןתנ ןופ ?הלוע, ןוא *רענַאימיובנריב, ןקימַאלּפ םעד רעלסעפ ;טסיציל

 ןשיטסידוגא-ילעוּפ ,טרפב ןוא ,ןשיטסידוגַא ןטבַאגַאב םעד ,רעלסעפ ; רדח-הבושת

 וצ טניימ סָאד .טײקיגנעהּפָאמוא רעשיסקָאדָאטרָא רַאפ רעפמעק ןוא גָאלָאעדיא

 ןוא ךַארּפשסױא עקיטסיײג עקיצנייא ןייז ןעוועג טשינ טייוו זיא גנוטכיד זַא ,ןגָאז

 -רעד ןוא טסירוי ַא ןעוועג אקווד רע זיא ףורַאב ןופ :עיסעּפָארּפ ןייז טשינ יאדווא

 יב זיא גנוטכיד יד ביוא ,ןכבו .ןסעצָארּפ-לַאנימירק ןיא טַאקָאװדַא רעכיירגלָאפ

 םוצ ןייז-ילכ רעמַאזקריװ גונעג ַא סלַא ןעוועג סע זיא ,ךַאז-זומ ַא ןעוועג ָאי ןרעלסעפ

 -סעּפָארּפ-טשינ םעד ןרעלסעפ ביוא ןוא .רוטַאנ רעקיטסולספמַאק ןייז ןופ ךיורבעג

 ןעמָאקלופרַאפ וצ שּפיה ןייז-ילכ ןקיזָאד ןייז ןעגנולעג עקַאט זיא רעטכיד ןלענָאי

 "וצ םעלַא ןופ ףרוצמ ןעוועג זיא גנוטכיד ןייז סָאװ ,םעד תמחמ ןעשעג סע זיא

 -הלפת ,טשרָאד-תמא ,ןערב-הבושת ,טָאּפש-הריפכ ,ןייּפ-הריקח ,ילג-הנומא : ךעלסיב

 ,ץכעל-תוקבד ,רעטיצ

 ןוא ןקָאטיײװ עלַא : שפנה-תוכּפתשה רעשירעטכיד ןייז ןופ עמַאג יד זיא ךייר יו

 ןוא ןעגנומערטש עקיטסייג עלַא ; ןעגנַאזעג ענייז ןיא ןרירביוו רוד ןייז ןופ ןעמיורט

 טגנערב טייז רענייא רעד ןופ .רעדיל ענייז ןיא ךיז ןריסקעלפער ןעמרָאפ עשירַארעטיל

 -לַאיצָאס םעד ,ןשינעכוז-ט-ג ענרעדָאמ יד קידנגייצרעביא-שיטנעטיוא סױרַא רע

 ןיא טשיוטנא ,רוד םעד ןופ גנַארד-הבושת ןטלוב-רעמ-ץלַא םעד ןוא ורמוא ןשיטע

 ןוקיתע ףיוא שינעצכעל עשידיי-קיבייא יד ךיילגוצ יו :סעיצולָאװער עקיטולב יד

 ןופ גנואיירפַאב ףיוא גנונפָאה עטילגעצ-ןייּפ יד ןוא "יד-ש תוכלמ, ןוא "םלועה

 -ירעטכיד ײלרעלַא רע טכיורבעג טייז רערעדנַא רעד ןופ .ןויצ תביש ןוא ךָאי-תולג

 -רעביא עשיאיבנ ןוא ןוויטָאמ-ך"נת : סעדָאמ עטסיינ ןוא עטלַא ןופ ןעמרָאפ עש

 -סיוא עשיריל ,סעיצַאזיװָארּפמיא עשיטעטַאּפ-לעוטקַא ןוא ןטענַאס-טייצ ,ןעגנוטכיד

 .סענמיה עשירעמיורט ןוא סעריטַאס עקיסייב ,סעיגעלע ןוא ןסוג
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 ןוגינ-םילהת ןקיבײא םעד ןיא קידתומימת םורפ יױזַא ךיז רע טייגרַאפ סָא

 :"שיאה ירשא, ןופ

 : ביול ךיא עכלעװ ,עמורפ ןענייז סָאד ןוא -- -- -- א,

 ; בױט ַא יװ ליטש ןוא ךייט ַא יװ טפנאז
 . .. ביור ןָא טנַאה יד ןוא ץרַאה סָאד רעטיול

 *! ביול ךיא עכלעװ ,עמורפ יד ןענייז סָאד טָא

 -סיא:תבשג ןופ העש רעלופתודוס רעד ןיא טקילעזטײלעג רע טרעװ טָא

 :"םידיסח ייב גנַאג
 !העש יד ןיא טשטנעבעג ,אוערד אוצר ,ָא;

 ! ָאד זיא רַאה רעייא -- טעז ןוא רָאנ טמוק

 ,טרַאצ ןוא קילײה ,ןטלעװ ךייא רע טקנעש טָא
 ", , ,טרַאטשרַאפ ןסיורד ןעייטש "טניה עדנילב,

 :"ףיגעלע, רעכעלגנַאב -ןביוהרעד ַאזַא ןיא ץרַאה סָאד םיא טלַאפטנַא טָא

 ,ט'ג ,ןרעייפ עטצעל ענייד םורַאװ
 ...רעטיה עדימ ,עטצעל ענייד ןעייטש

 . . . ןפָאלעצ ךיז ןענייז עלַא ,עלא

 ,ךיירפ ןוא טסול ןופ רענטרעג ןיא רענייא

 ,ףמאק ןוא םערוטש לופ ,רעטייוװצ ַא ןזָארטש ףיוא

 ,עליפ ןוא

 ,עליפ ,ָא

 ,סעקשטיצס ףיוא

 ,טמורקרַאפ ןוא גנע

 ןכוז וצ ךעלדנרעק

 "...ןײפש ןכעלגעט ןרַאפ

 -ך"נת עלופטכַארּפ ענייז ןופ רענייא ןיא ,החכות ןוא ןרָאצ טימ רע טזיורב טָא

 ; "רקש ןגעוו גנַאזעג ַא, ךיז טפור סָאװ ,ןעגנוטכידרעביא

 : ןגָאז וצ ױזַא ,רקש ןגעװ גנאזעג ַאע

 ,ןגָאלש ןקיוּפ יד זָאל --- ! רקש --- סרעטיימורט ףיוא לָאש

 ,ןגָאי תוחור ענייד ןלָאז ,סיוא םילבחמ קיש

 ,ןגָארטמורַא טלעװ רעד ןופ לקניװ ןדעי ןיא ןוא

 -- ןגָאװ ןטצוּפַאב ַא ףיוא טלַאטשעג ןייד ,רקש .ָא
 -- ןגָאלק ןוא ןעגנילק ,ןטָאּפש ןוא ןעלכיימש

 ,ןגָאר ףיוא ןעלמוט וצ ןעגנודעג ,ץַאיַאּפ א יו
 *-- -- -- ןגָאװצעגסיױא ,הנוז ַא ,השא ַא יװ

 ןיא המחנ רעשיחישמ-שידיי רעטרעטישרעדמוא רעד טימ רע טפירט טָא ןוא

 :"גנַאזעג-רקש. ןשיטָאּפש ןופ ןטימ עמַאס

 : ןעשעג טעװ לָאמַא -- ,רקש ָא ,ריד ייװ ךָאד,

 ,ןייר ןוא טפנַאז ,לטניװ א טעװ ןזָאלב זַא
 ,ןייטש ףיוא ןוא דמַאז ףיוא ןטכייל טעװ ןוז ַא ןוא
 ,ןעז ןלעװ עדנילב ןוא ןייז קרַאטש ןלעװ עכַאװש ןוא
 ןייבטנַאפלעה ןופ ןצַאלַאּפ ענייד ןוא

 ןיילק ןוא קיטשינ ןוא ,ביוטש יװ ןרעװ ןלעװ
 : ןייטש טעװ טצירקעג ןרעטש עלַא ףיוא ןוא

 "-- !|ן יי א זיא תמא ןיז ןוא ן יי א זיא טיג זַא

 *,הלס
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 טגניז קידתומילש-תודהי ױזַא זיא הנומא עשיחישמ ןייז סָאװ ,םעד תמחמ ןוא

 :םילשורי וצ גנַאזעג-תויחצנ סָאד רע

 טָאטש רעד םילשורי ןיא טייטש סע,
 ...ןייטש רעשידיי ַא

 ןעזעג טכַארּפ ןייז ןיא טיג לָאמַא טָאה רע

 -- ןײלַא ןוא .ָאוג ,טרָאד דמערפ טנייה טייטש ןוא

 ,..ןייטש רעד

 ,גָאט רעד טמוקיס ןוא טכַאנ זומ ןדניװשרַאפ
 ,גָארױטלעװ רעד ןייז יינספיוא טסעװ וד ןוא
 -- ,ןייטש ,ָא

 *! ןייטש רעשידיי ,רעקילײה ,ָא

 רַאפ טשינ זיא הנומא ןייז .רעטכיד-ספמַאק רענעכָארּפשעגסיױא ןַא זיא רעלסעפ

 :הנומא זיא םיא רַאפ .ןפַאה-החונמ רעטמיורטעגסיוא-ליטש ,רעטצעל רעד םיא

 םיא רַאפ .םערוטש םענופ תילכת ןוא ןיז רעד ,םערוטש םענופ ץרַאה סָאד ,םערוטש

 ;ןורתּפ רעקיבײא רעד ןוא דוס רעקיביא רעד :רעדנַאנַא-טימ-ץלא הנומא זיא

 ןעלגעז יד טפנַאז טקנעל סָאװ ,טניוו רעד ; םימיה תירחאב רעד ןוא תישארב רעד

 עריא טימ ףיש יד ןעגנילשוצנייא תומוהת רעביא-טרעק סָאװ ,טניו רעד ןוא

 ,ןעלגעז ערעכיז-טשרמולכמ

 ,רעטרעדיילשעג ןעמערטסקע ןשיווצ ,רעטרעטַאלפעצ-ןטסַארטנָאק רעד ,רע ןוא

 -סקע ןזעיגילער ןופ ן'יהעש יד ןיא וליפא ורמוא ןקידהמשנ ןייז ןיא טּפָא טביילב

 .זַאט

 ,ט"ג ,ןייז ךעליירפ ןעד ךיא ןעק יװ.

 ,ָאד רימ רַאפ וטסיב דימת זַא
 העש ןופ ךיירפ רעדעװטעי ףיוא ןוא
 -- ריד ןופ טסנוע רעקילייה טפירט

 -לַאב יד טרעזַאב ,ןימאמ-רעטכיד ןטמערוטשעגכרוד םעד ,םיא ךיוא זיא ךָאד

 רעסיורג רעד ןופ עגר יד זיא סָאד .דסחה"-רוקמ ןופ טסילפ סָאװ ,עגר עקימַאז

 :שיה-לוטב ןשירעטכיד ןופ עגר יד זיא סָאד .ןעמרוטש עלַא ךָאנ גנוזענעג

 ,טיג ,םולב עטרַאצ,

 ,ןיימ ןצרַאה ןיא

 -- -- ! ףיוא ייג ,ףיוא יג

 -וװעסּפ ןייז ,רעטכיד רעשיטסירוטופ רעזעיגילער ַא -- דָאזיּפע ןַא
 - יו אוו ר י א מ :ןעמָאנ רעקיטכיר ןיז ,ר ע ט כייל .וו :םינָאד

 -שידיסח רעטמירַאב ַא ןוֿפ ,רעשידיגנ-םורפ ַא :םַאטשּפָא ןיז .יק סוואלסיד
 ןופ דָאירעּפ ןיא : סקואוופיוא ןייז ,שזדָאל ןיא החּפשמ רעשיטַארקָאטסירַא ,רערעג
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 זיא טנגוי עשידיסח יד ןעװ ,ןלױּפ ןטײרפַאב ןיא גנואוושפיוא ןש'הדוגא ןטשרע

 "יא ןַא טימ גנוגעווַאב רעשיסקָאדָאטרָא-רעדָאמ רעד ןופ טמַאלפרַאפ ןרָאװעג

 -לעזעג ענייז ,וליפא רוטַארעטיל רענעגייא ןַא ףיוא עיזנעטערּפ ַא ןוא עסערּפ רענעג

 גַאלרַאפ ןשיסקָאדָאטרָא ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא :סעיציבמַא עכעלטפַאש

 ןילַא ןרָאװעג ןענעז ןלַאנרושז ןוא ךעלכיב עמורפ יד ואוו ,שזדָאל ןיא "הלוגס,

 -נָא עּפורג ַא ךרוד ,קַאמשעג ןשיטעטסע-ןרעדָאמ ליפ טימ סָאד ןוא טצעזעגסיוא

 העזעיגילער ַא :ערעירַאק עקידרעטעּפש ןייז .ןטסילַאעדיא ,רעביירש עשירעגנַאפ

 ןיא ךיא רעקעמשנייפ רעשירַארעטיל ַא ;טולב ןטסנייר ןופ הלוע ןוא ץולח

 -ַאטנוב רעשיאערבעה רעד וצ רעקירעהעגוצ ןוא רעקיטירק-טסנוק ַא ,שיאערבעה

 ןופ רעדנירגַאב-טימ ןוא רעדנירגטימ ַא :"םיבותכא יד םורַא עּפורג רעשיר

 -ייל ןוא רענעקכַאז רעשימָאנָאקע ןַא ;לארשייץרא ןיא "לארשי תדוגא ילעוּפ,

 ןברָאטשעגקעװַא םיצולּפ ;ביבא-לת ןיא קנַאב-סקלָאפ רעוויטַארעּפָאָאק ַא ןופ רעט

 .רָאי 41 ענייז וצ ,הפוטח-התימ ַא טימ ,1945 ,רָאי-המחלמ ןטצעל ןיא
 ןופ דָאזיּפע ןשיטסירוטופ ןקיזָאד םעד ןשימוצפיוא ,תונמאנב ,טניול סע

 סָאד םירָאװ ,ןטנעמירעּפסקע עשירַארעטיל עקיטרַאנדיײשרַאפ סרעטכייל .וװ ןשיווצ

 ןקידנרידָאלּפסקע ןופ דָאירעּפ ןיא .הפוקת רעד רַאפ שיטַאמָאטּפמיס ךָאד זיא

 ןופ רעגנַאפנָארעטכיד ַא ןענַאטשעגפיוא זיא םזירוטופ ןשירערעטשעצי-ןעמיוצ

 -קירוצ ןטסָאמרַאפ טשינ-רעיש ךיז טָאה רע זוא רעגַאל ןשיסקָאדָאטרָא-שידיסח

 "רעדיל עטעקַאנ; יד ןוא ?ָאטסיפעמ, ןופ ןפָאװ ןשירעטכיד ןקיטפיג םעד ןרעדיילשוצ

 ןיא םתס ַא ןופ יירשעג סָאד; יװ ,קַאטַא-רטנָאק ןשירעטכיד:וויאַאנ טרָאס ַאזַא טימ

 | :"טלעוו ןופ טייקרעל רעד
 -- טלעװ ןופ טייקרעל ןיא,

 ,יירש ךיא

 ; טלעש ךיא
 !טלעװ יד רימ רַאפ הדנ ַא

 ,ןעלדָאנטלעװ עטמסראפ ףיוא ןיב'כ זַא ןוא

 ,ןטעמוא עדליװ ןופ ןעלדָאנ

 םַאלּפ ןטיור ןופ ןעלדָאנ
 -- םי ןקיטולב-טלעװ ןיא

 ,ןכַאטשעגפיױא ןרָאװעג
 "-- ןכָארבעצ למיה קיטש ןלַאפעגּפָארַא יו

 עיצַאמַאלקעד רעשיטסירוטופ טרָאס ַאזַא ןופ זירּפרויס ץיּפש עמַאס רעד ןוא

 | :הרוש רעטצעל רעד ןיא טקעטשרַאפ זיא

 ; ןלייצ ןעק'כ זא ,גונעג;

 --- סנייא-ףלא
 -- -- טלעװ רעד ףיוא טיג ןייא

 ןָא ןעגנעהוצנָא טוואורּפעג ךיז טָאה ,טסירוטופ רעזעיגילער רעד ,רעטכייל

 -תישארב; יד ןיא ,(דחא :אירטמיגב) "ןעציירד, יו ןלָאבמיס עקיטכעמ עכלעזַא

 ,(?היול יד, דיל ןיא) "ןורָא ןיא טייקילייה ַא -- הלגע ןַא; ןיא רָאג רעדָא ,"רעדער

 ייל ןופ סױרַא זיא ןוא טקלעװעגּפָא טָאה םזירוטופ רעד טניז ,ךלהמ ןטייוו אזַא ןופ
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 טימ תורוש עשיטסירוטופ יד קידהנושמ שּפיה ןעגנילק ןגעמ ,ןָאסַאפ ןשירָארעט

 טביילב סע ביוא ןוא .ןרָאפַאטעמ עקידנצלירג-לָאמטּפָא ,עקיצנוק-לָאמטפָא ערעייז

 רעד ןופ תוכז םוצ ןרעוו טכובעג יאדווא סָאד געמ ,"ןיזרד ןיזרא רדגב ןופרעד סעּפע

 .יירעטנעמירעּפסקע רעשיטסירוטופ

 "זעיגילער רעבלעז רעד סָאװ ,געװ ןַאּפש רעד קידנרעלַאב רעבָא זיא ייברעד

 רע זיב טכַאמעגכרוד ןרָאי עקידרעטעּפש טָאה רָאטַאטנעמירעּפסקע רעשיטסירוטופ

 ."רעלטעב רעמילשורי, יד וצ ןעגנַאגרעד יירעכוז-ליטס רעקיטרַאנגיײא ןייז ןיא זיא

 םוירעטירק עשיטעטסע-טריניפַאר סָאד ייס ,גנַאגוצ רעשיריסַאס-קיסייב רעד ייס

 ריצ םילשורי : עמעט יד ןרירַאב טמענ ןימאמ ַא רעטכיד ַא תעשב טגַאװעג ןענייז

 םענעגיוצרעד-*תראפת; ַא ןופ טומ רעטשטנעבעג רעד ןעוועג זיא סָאד רָאנ .שדוקה

 ןעוועג ךיוא זיא רעטכייל סָאװ ,"םילוע, סמיובנריב ןתנ וצ עיצַאיצָאסַא ןַא רעדיוו)

 :רעטכיד (ייז ןיא טזיירקעגנייא

 --- == םילשורי

 ,רעטייל רעד ,ךיז טכַאד ,ךיז טעז עס ןוא

 טכיירג סָאװ

 .הלעמ לש םילשורי זיב

 ס'טשינוָאג ,סעקילרַאק ,עקידלּפעקניילק ,ןשטנעמ רָאג

 ?ּפַאטש-רעטייל ןטצעל זיב געװ םעד ןלעטשרַאפ

 ,סיפ יד טימ ּפָארַא ןעלבמָאב ןוא

 -- -- סעלעוורַאקךעלדרעפ ענרעצליה ףיוא רעדניק יװ

 םילשורי ןופ רעמיורט רעכעלרע ןַא עקַאט ןלָאמ ןעק ױזַא ןוא ןקוק ןעק ױזַא

 .הלעמ לש

 ז

 ןעוועג ןענייז סָאד -- םערוטש םענופ ענעטערטעצ ,ןצנַאלפ עטרַאצ

 רעטלַא ,ר ע י י ט ש ךלמילא :רעטכיד עזעיגילער עקידנגָאװצ ,עגנוי יד

 .(ץיװָארָאה לבײל) יו ל-ש יא ךױא יו ,רונ ש

 טשרָאד עכעלטפַאשלעזעג ַא ןופ טקודָארּפ ַא ןעוועג רעכיג ייז ןענעז יירד עלַא

 ןסקַאװעגסױרַא .גנוטכיד וצ תויטנ עלעודיווידניא ןופ יו ,קורדסיוא-טסבלעז ךָאנ

 ,רערעל ,רעוט סלַא גנוגעוװַאב-טנגוי רעשיסקָאדָאטרָא-ןרעדָאמ רעד ןופ ייז ןענייז

 .תלוכי יוװ ןוצר רעמ טימ רשפא ןעמוקעג ייז ןענייז גנוטכיד וצ .רעיצרעד

 זומ ןעגנופַאש ערעייז ןופ זילַאנַא רעשיטירק-וויטקעיבָא רעדעי ,סנקירביא

 רעדייא ךָאנ טקַאהעגרעביא ןרָאװעג ןענעז סנבעל עגנוי ערעייז לייוו ,ןעקניהרעטנוא

 ערעייז ןופ לייט ןענייז ,תינשהו .טריזילַאטסירקסיױא ךיז טָאה געוו רעשירעטכיד רעייז

 לטגיב סָאד ,ןעגנַאגעג ןרױלרַאפ ,ןרָאי-ָאטעג עקידתוכשח יד ןיא ,ןעגנופַאש ערעפייר

 ,םַאלּפ םענעשָאלרַאפ ַא ןופ ןעקנופ רָאפ טלעטש רעדיל ענענופעגּפָא-קילעפוצ
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 רעביא טיײרּפשעצ ןענעז סעיציבמַא עשירעטכיד ס'ר ע יי ט ש  ךלמילא

 "וצסיוא טַאהעג ביל וצרעד ךָאנ רע טָאה רעדיל רעסיוא .שיאערבעה ןוא שידיי

 -ַאינימ-טייצ ,ןעייסע ,ןלעװָאנ :ןטנעמורטסניא עשירַארעטיל ינימ עלַא ףיוא ןליּפש

 רע זיא רעדיל עשידיי ענייז ןיא .ןציקס עשירָאטסיה וליפא ןוא ןענָאטעילעפ ,ןרוט

 רעגייטש ַא ,קיריל רעטרַאצ רָאג ןופ סעּפע : טלצנערטעצ-טרעטילּפשעצ ךיוא וצרעד

 -ןזרעפ ןשירָאטַאמַאלקעד-שיטסינרעדָאמ ןופ סעּפע ;"גרעב יד ןיא תבשי-תלבק,

 -ַאב-ןסָאלפעצ ןופ סעּפע :"ךעלמעלפ יד ןעקניוו סע, שרַאמ-הכונח רעד יװ ,ּפמעט

 ."ןברָאטשעג זיא שטנעמ ַא, ,לשמל ,סעמעָאּפ-רעגיטש עשלטעטש עקידוועדער

 "יצ ךיז ןכרָאה דיל-תבש:תלבק ןשירעדליב-קידװעליּפש ,ןשילַאקיזומ םעד ןיא

 - ;"ידוד הכל, ןופ ןעגנַאלקּפָא עקידרעט

 ,ןגעקטנַא תבש-הכלמ יד ןייג רימָאל ,טניירפ ,םוק,
 ןגער-ײרּפש רעד טרעהעגפיוא ןיוש טָאה'ס ,עז
 ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא טָאה ןוא

 -- -- ךוּפ ןקידלּפענ"סיײװ א

 הלכ עטמעשרַאפ א יװ ,גרעב ןשיװצ טרעדינ סע ןוא

 ,ןעמיושעצ לָאמַאטימ טרעװ ,עטלטױרַאפ-סַאלב א ןוז ַא

 ,הלח ענעטכַאלפעג ענעקאבעג-שירפ יװ ,גרעב יד ןוא

 ,ןעָאלב א -- ךוטשיט-למיה א טימ טקעדאב ןענייז

 ,םורַא ךעלזייה ךיז ןעלקניפעצ ךעלטייוו ןוא
 ...ןָאמ רעטלעשירקעצ ,רעטלקנערּפשעגסיױא ןא יו

 ,ּפעק עטכייפ טימ סעקוָאירעב עקידװעקעמש ןוא
 :פצצ עטלטאּפעצ טניװ ןפיוא ןעלקָאש

 ...תבש ...תבש

 ןיא שיריטַאס-שיטָאּפש ןוא קיטנַאק-ףרַאש רעייטש רעבלעז רעד זיא רַאפרעד
 :ןטייק עשירעפיטש עטגַאװעג-ךעלפערט טגָאמרַאּפ סָאװ ,דיל-רעטניוו ןייז

 ,טכַאנייב סערַאמכ-טניט,

 ; גָאטײב ןעלּפענייילב

 ,טכאל רֶע למיה רעד
 .טגָאלק רע למיה רעד

 -- ןייצ עסייוו ליומ ַא למיה טנפע

 ,ךאד ףיוא יינש ,םיוב ףיוא יינש
 -- ןייװעג טימ לופ ןגיוא למיה טנפע

 -- -- טכַאלעגּפָא -- יינש רעד ּפָא

 :בוט יכב טקידנערַאפ ךיוא רעבָא טרעוו דיל עשירעפיטש סָאד

 ,ךעלמעלפ עטיור ןעלטניפ,

 -- ףוס ַא ןָא ןעקניוו
 :טכענ עצראװש ןיא ,געט לָארג ןיא

 ...!ףָאה ןוא ףָאה ןוא ףָאה רָאנ

 רעד ןעוועג זיא ,שיטסיליטס ןה ןוא שיטַאמעט ןה ,ןרעייטש וצ טנָאנ-שיבורק

 רעבלעז רעד ןופ ,רענַאיצילַאג ַא ךױא .ר ונ ש  רעטלַא -- םיא ןופ רערעגנוי

 רעשירָארעטיל רעבלעז רעד ןיא ,טצָארּפשעגסױרַא גנוגעווַאב-טנגוי רעשיטסידוגא

 ,טלגָאנעגוצ ןרָאװעג ןיד"רזג ןקיבלעז ןטימ ,טבעלעגסיוא ךיז הביבס
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 טימ ןעגנַאפעגנָא טָאה (רעגניציא בוד לארשי ןופ םינָאדװעסּפ) רונש רעטלַא

 ךָאנרעד ."למיה םוצ ץרַאה ןופע רעגייטש ַא ,תוליפת ןופ ןעגנוטכידרעביא ענייז

 ס'שמש לארשי 'ר ןופ רענעט עקיטרַאנגיא ,עקיטפערק יד וצ ןעגנַאגרעד רע זיא

 ןרָאי-ָאטעג יד ןיא אקווד טכיירגרעד רעבָא רע טָאה סקואווסיוא ןייז ."רעמַאה,

 ןעוועג ןטרָאד רונש זיא ָאטעג רעשודָאל ןֹופ תודועת ןוא תודע עקיביגסָאמ טיול

 -עג ייז רַאפ ןוא ךעלרעדניק עשידיי טימ םייהעג ןיא טנרעלעג : וויטקַא קיטייזליפ

 ענעבירשעג-טנַאה ַא ןבעגעגסױרַא ןילַא :סעקנעצס ןוא םינומזּפ .,רעדיל ןבירש

 ןופ וויכרֲא רעמייהעג ַא טריפעג :ןתוינערוּפיַָאטעג ןוא ןבעלדָאטעג ןופ קינָארכ

 .אכבה-קמע ןיא ,קינייװעניא ןעגנופַאש עשירַארעטיל יד

 יד טימ ןענרעל ,ןרימַאלקעד ,ןעגניז ,ןביירש ןייז ןופ תילכת רקיע רעד ןוא

 רע יו ,ןדיי עטקינײּפעצ יד ןרעטנומ ןוא ןקעוו וצ ןעוועג זיא ,רעדניק-ָאטעג

 : "רעמַאה; ןייז ןיא טלעטשעגרָאפ סע טָאה ןיילַא

 ,טעּפש טשינ לָאמנייק זיא םיבר א ןקעװע;

 : לארשי 'ר קיבײא טגעלפ ןגָאז יוזַא

 ,טעבעג ַא טימ ןעמעװ ,ּפַאלק א טימ ןעמעוו
 -- -- לָאמא ןעמ זומ ןקעװ ,ןקעװ רעבָא
 : טגָאזעג קיבײא לארשי 'ר טָאה ךָאנ ןוא
 ,טכַאניײב רָאנ זיא ,ןקעװ ןיוש ביוא זַא

 ; טפול יד ןליק ןצרַאװש ןיא ןעלמיה ןעװ

 ,גָאטײב ןגיוא ןענעפע וצ ןעד ץנוק א
 טכַאל ןוא ליומ ןדלָאג א טנפע ןוז ןעוו

 -- ?ףָאלש ןופ ןגיוא יד סױרַא ריד טשוק ןוא

 עמַאס יד ןיא טקעוװעג ןוא טּפַאלקעג עקַאט טָאה רעמַאה ס'רונש רעטלַא ןוא

 !ןעלמיהיָאטעג עטסרעטצניפ עמַאס יד רעטנוא טכענ עטסעצרַאװש

 רעבָא גנוגעוװַאב-טנגוי רעשיטסידוגא רעד ןיא זיורבפיוא ןקיבלעז םעד ןופ

 -עג זיא ןלױּפ ןיא הביבס רעשידיגנישידיסח רערעדנַא ץנַאג ַא ןופ רַאפרעד

 קישטנַאמרעגנוי רענעדײז ַא .יו ל-ש י א -- רעטכיד רעטירד רעד ןעמוק

 ןייז רע טָאה ,זיוה שיטַארקָאטסירַא-שידיגנ ַא ןופ ןוא סוחי ןשיבר-שידיסח ןופ

 עקיטסייג ןייז ןוא סנעמיוק-סקירבַאפ רעשזדָאל יד ןופ טּפעשעג הסנרּפ עקידובכב

 טָאה קַאמשעג ןטריניפַאר-שיטעטסע וצרעד ןוא הריתי-המשנ עשידיסח ןייז ,תורישע

 רעשודָאל ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא סרעדנוזַאב ,יירעביירש-ןייש רַאפ ןבעגעגקעװַא רע

 | .לַאנרושז-בקעי-תיב

 -ַארעטיל עטצריוועג-ןייפ ןבירשעג טָאה יול-שיא רעקידתווינע-קידתוליצא רעד

 ןעגנוטכידרעביא עטריזיליטס:-קידוװעליּפש ןיא ןעוועג קסוע טָאה ,ןעייסע עשיר

 -עג סָאד זיא לָאמַא .דיל ַא טרעטיצעגסיוא ךיוא טּפָא ןוא () עדָאגַאט :לעיצעּפס)

 סָאד סָאװ ,("ףשטנעב-טכיל וצ הליפת יד, ,לשמל) וויטָאמ רעכעלמיטסקלָאפ ַא ןעוו

 סָאד ןענייז סנטסרעמ רָאנ .טנעמורטסניא רעקיסַאּפ ןייז ןעוועג טשינ אקווד זיא

 -רַאפ ןעוועג קידנעטש זיא ייז ןיא סָאװ ,ןעגנומיטש-שזַאזייּפ עכעלטייהנגעלעג ןעוועג

 | ; תוננובתה רעשידיסח ןופ םעדָאפ ַא טבעוו
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 ,תוליפת עקידנגיװש ןיא ןכייה-יינש ךיז ןביוה,

 ; ָאלב ןעלמיה-םימחר וצ ןציּפש עטפנַאז ןקערטש

 ,תוליצא טימ הרובג ,יינש ןיא גרעב
 ."ָאד ןביוהרעד-טקילעזטיילעג שטנעמ טרעװ

 טכרָאהעגניײא ךיז רֶע טָאה ױזַא ןוא *ןגעוו-גרַאב ףיוא, ןעגנַאגעג רע זיא ױזַא

 : "למרומעג-ןלַאװק, םעד ןיא

 סעגנעטס ענרעבליז יװ ,גרעב ןיא ןלַאװק ךיז ןטכעלפ,

 ; הרושב רעטנַאקַאבמוא ןַא טימ ךיז ןלייא ,ןסילפ ןוא
 -- זיא גנַאב ןוא טרעטיצרעד ,שטנעמ ,וטסביילב

 ,"ארומ יא דיירפ יא טקעװ שיורעג:ןלַאװק רעד

 "יו רעד טלוב ץנַאג זיא ,"ארומ יא דיירפ יא, חוכמ ,הרוש רעטצעל רעד ןיא

 ,ןעמַאזוצ טריניבמָאק סָאװ ,"הדערב וליגו, ןטסַאפעגפיוא-שידיסח םעד ןופ לוק-רעד

 ,עיזעָאּפ רעקידתמא ןופ לַאװק םעד ןענעפע וצ לולע זיא

 -כיד עזעיגילער עגנוי ייווצ יד טרעהעגנָא ןבָאה סַאלק רערעדנוזַאב ץנַאג ַא וצ

 .ר ענ טיי ה"א ז ַא ר רתסא ןא ן יי ט שיז ַא ל ג  תידוהי :סנירעט

 ץטייווצ יד ןוא עטיל רעקידרסומ-שידמול רעד ןיא ןסקַאװעגסיױא זיא עטשירע יד

 -סומ ןעוועג ייז ןענייז עדייב רָאנ .ןלױּפ ןיא הביבס רעשידיסח רעד ןופ ןעמוקעג זיא

 יז ןבָאה עדייב ןוא גנוגעווַאב-בקעי-תיב רעכעלרעדנואוו רעד ןופ רעדניק-רעט

 "ןעיורפ ןקיניזטסואווַאב-שידיי ןקיטומ-םורפ םעיינ םעד ןופ םוקפיוא םעד טגָאזעגנָא

 .רוד

 ,רענטייה רתסא רעדָא הנשוש .א :טעמתחעג ךיוא ךיז טָאה סָאװ ,ַאזָאר רתסא

 -עּפש ,ןוא רערינעש הרש ןופ הדימלת עיירטעג ַא ,ןירערעל-בקעייתיב ַא ןעוועג זיא

 ןביירש ריא רַאפ ןוא .רַאנימעס-בקעי-תיב רעווָאקארק ןיא ןירעגלָאפכָאנ ריא ,רעט

 -- רוציקב ;םימש:תארי יד ,תומימת סָאד ,טייקטכע יד שיטסירעטקַארַאכ זיא

 ."םהרבא ןופ ט-ג, חסונ ,ןָאט-הניחת רעשירעבייוו-שידיי ,רעקיצרַאה-םורפ רעד

 יז ןעו ,םתס-לעטשנָא ןַא טשינ יאדווא ןוא לַאפוצ ןייק טשינ זיא סָאד ןוא

 :שטייט םענעגייא ריא ןיא "ינא הדומ, םעד ךיז טגניז

 ,טכַאװרעד רעדיװ ךיבָאה ףָאלש ןפיט ןופ לייוו;
 -- טכַאנ רערעטצניפ רעד ןופ ןעמוקעג גָאט םוצ

 ! ינא הדומ : ךיגַאז

 , ןוז יד ןענייש למיה ןפיוא רעדיװ עז'כ לייוװ
 -- ןיב ךיא רעטייװ עקידעבעל ןשיװצ

 ! ינא הדומ ,קנַאד ַא

 ,ןבעל ןופ רענעט יד ןעמענרַאפ ןרעיוא עניימ

 ןבעװש רעטײװ טוט גיוא ןיימ למיה םענייר םוצ
 -- -- ! ינא הדומ -- ַא טימ

 "וצסיוא שינעפרעדַאב עקיזָאד יד ןוא תוליפת יד טימ טייקמיטניא עקיזָאד יד

 טשינ זיא סָאד -- ןושל"עמַאמ ףיוא חסונ-הניחת םענעגייא ןַא ןיא ץרַאה סָאד ןסיג

 ןרַאפ רָאנ ,ךעלנעזרעּפ ןירעטכיד-ןירערעל רעזעיגילער רעד רַאפ קיביגסאמ זיולב

 עכלעזַא ףיוא ענעגיוצרעד ,רעדניקיבקעי-תיב עשידיייםורפ יד ןופ רוביצ ןצנַאג

 .תוניחת-רעדיל עכעלמיטסקלָאפ רעגייטש
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 : וויאַאנ-קידתועינצ ױזַא ךיז טגָאז אזָאר רתסא תעשב

 ,ךס א ךעלדיל טָאה ץרַאה ןיימ,

 ,ך"נת ןקיליײה ,ןטלַא םענופ

 ,הרות רענייר רעד ןופ

 ,ליטש רעד ןיא סע טוט ןעגניז רָאנ
 לופ טפַאשקנעב טימ זיא סע ןעוו

 -- -- ?"ארוב ןטוגיקיבייא םוצ

 ןופ גנַאלק-לאטשירק ןטימ זיולב טשינ ןרעוו ןטסָאמעג הניחת טרָאס ַאזַא ףרַאד

 רעד טימ רָאנ ;ןפלָאהַאבמוא ןוא ךַאװש גונעג ָאד זיא סָאװ ,טרָאװ ןשירעטכיד

 -סױרַא יד ןופ טייקטסנרע סָאמ רעד טימ ןוא ליפעג םענופ טייקידתמא סָאמ

 .ןעגנַאלרַאפ עטכַארבעג
 רודיס ןטלַא םעד ןגעוו *ארוב ןטוג-ןקיביײאק םוצ תוניחת עריא ןיא יז טגניז

 -רעדיוו ַא) ךעלדיימ עשידיי טימ ךעלעביטש-תבש יד ןגעוו ןוא עבָאב-רעטלע רעד ןופ

 ןוא ןכַאװ סָאװ ,םיכאלמ עטוג יד ןגעוו ךיוא רעבָא ,(!רעווָאנילוא םירמ ןופ לוק

 גרעב ,לָאט ןוא דלַאװ, ןגעוו ןוא ;ןגיוו ערעייז ןיא ךעלרעדניק עשידיי יד ןצישַאב

 שטָאכ, סָאװ ,ןושל-שידיי ןגעוו וליפא ןוא ;"לָאצ ַא ןָא רעדנואוו -- ךייט ןוא

 . . . *טרעשַאב זדנוא רַאפ ט-ג ןופ וטסיב -- דרע רעדמערפ ףיוא ןסקָאװעג טסיב

 -ָאהעגפױא ,עלעטעטש שיווטיל עקניציּפ ַא ןופ לדיימ םורפ ַא ,זַאלג תידוהי

 רַאפ הנותח ריא ךָאנ טָאה לוש-הנבי רעשיסקָאדָאטרָא-גנערטש םעד ןיא טעוועד

 -טנפערַאפ ,רעדיל עריא .ןײטשיזַאלג :טעמתחעג ךיז ,קינרסומ ַא ,ןַאמ-הבישי ַא

 רעפייר ַא ןגעו תודע ןיוש ןגָאז ,סעבַאגסיוא-בקעי:תיב עשיווטיל יד ןיא עטכעל

 רעבָא .זרעפ ןטמיוצעג ַא טימ ,םטיר ןגנערטש ַא טימ ,טירט ןטסעפ ַא טימ ןירעטכיד

 : עבלעז יד זיא הנומא עקידתומימת יד

 ןיילַא ןייא לעוו'כ לָאמעלַא יװ --- --

 ,גָאט ןטײלגַאבסױרַא
 םייהַא ךיז וצ טעּפש ןעמוק ןוא

 ,טיילגַאב טשינ םענייק ןופ
 -- קנַאשעג ןייז רַאפ טיג ןעקנַאד ןוא

 ,דיל םַאזנייא ןיימ
 ."טייהרעליטש ןעקנעב ןוא

 ,הפקשה עזעיגילער עקידפקיה רָאג ַא סױרַא ןיוש טגָאלש "דיל"גיווק ריא ןופ

 יװ עקַאט ,ןלַאעדיא עכעלשטנעמילַאסרעוװינוא ןוא עשיטע-לַאיצַאס עריא עלַא טימ

 :"םימיה תירחאב היהו; ןופ האובנ רעד ןיא

 ,רעניילק לגיופ ,סניימ דניק ,עילויל,
 טרעװ סע זַא ,םולח

 ןזייא רעקַא ךעלטנייװעג ַא
 .דרעװשיקיטולב ַא ןופ

 ,רענייר ךאלמ ,עילויל ,עילויל

 -- -- 3 סיז םולח ןוא ףָאלש
 גינעק רעד טפרַאװ סע זַא ,םולח
 ..יסיפ סרעדורב וצ ןיורק
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 יד וצ טקילײהעג רקיעב ןעוועג זיא גנַאזעג ריא ןוא ןעגנוזעג יז טָאה ױזַא טָא
 שרעדנַא יװ רָאנ ."ןגיוא-תומימת; יד טימ "ענייר םיכאלמ, יד ,ךעלרעדניק עשידיי
 ךעלרעדניק עשידיי יד --- םולח רעשידיי רעשירעדניק רעד ןזָאלעגסױא ךיז טָאה
 ןעוועג זיא ןירעטכיד עשירעמיורט יד ןוא) ףָאלש ןקיבײא ןיא ןפָאלשעגנייא ןענעז
 -רַאפ רָאג ךעלעגייא ערשכ ,ענעגייא יד טימ קידנעעז ,(ןופרעד היאר-דע רעד

 ! דרעווש-החיצר ַא ןרָאװעג זיא ןזיײא-רעקַא ןשרעױוּפ-שיאוג ןדעי ןופ יװ ,טרעק

 ֹח

 טריטנעמוקָאד עיגַאלַאטנַא רעד ןופ לייט רעשירעלייצרעד רעד
 -מעק רענעסקַאװעגסיוא-גנוי רעד דצמ טסעמרַאפ ןשירעפעש םעד רעטלוב ךָאנ

 -הנומא עשידיי עקיטייצינ יד ביוא .עּפורג -רעביירש רעשיסקָאדָאטרָא-שירעפ

 --- תונורשכ ענעלָאװקעגפיוא-שידיחי לָאצ ַא ןופ גנוכיירגרעד ַא רקיעב זיא גנוטכיד

 -ָארּפ ַא קיטסירטעלעב רעשידיי רעטכױהַאב-זעיגילער רעד ןופ ביױהנָא רעד זיא

 ,עסערּפ עשיסקָאדָאטרָא עקידנעטשטסבלעז ַא ןעוועדנופרַאפ וצ וואורּפ םעד ןופ טקוד

 -רַאפ יד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא ןעמואוושעגסורַא סנטסרעמ ןענעז ןטנַאלַאט עיינ יד

 ,ןלַאנרושז עשירַארעטיל ךיוא יװ ןעגנוטייצ ,סעבַאגסיױא עשיסקָאדָאטרָא ענעדייש

 עשידיי עזעיגילער עטלצרָאװרַאפ-לענָאיצידַארט יד זַא ,אדבוע םצע רעד ןיא

 לולע זיא ,עטקיטפנעזַאב-תוינחור ךרוד ןוא עטקיטפַאזעגנָא-תורוד ךרוד ,הביבס

 טקעטש ןירעד -- סעיצַאריּפסַא עשירעלטסניק ןרעּפכורּפַאב וצ ךעלרעהפיואמוא

 -ירָאק עמַאס יד זַא ,טקַאפ רעטנַאקַאב-ןיײמעגלַא ןא זיא סָאד .שודיח ןייק טשינ

 עיצארענעג עטסגנוי יד ,רוטַארעטיל רעשידיי רעכעלטלעוו-ןרעדָאמ רעד ןופ ןעייפ

 -וקעס ,רענרעדָאמ רעד ןופ טצָארּפשעגסױרַא טשינ-טעמכ ןענייז ,טנכערעגניירַא

 אקווד ןענייז ייז .רעשיטסיאערבעה רעדָא רעשיטסישידיי רעד ,לוש רעשידיי רערעל

 -ברוד ייז ןבָאה רעקַא-ףיט ןקיטסייג רעייז .הבישי ןוא רדח ןופ םידימלת עקילָאמַא

 סָאטַאּפ ןשירעלטסניק רעייז ןוא ,סעומש-רסומ ןוא ןענרעל-הרות םייב טכַאמעג

 שודיח רעד .טייקשידיי-הנומא רעקילַאװק:קידעבעל רעד ןופ ץלַא ךָאנ ייז ןגיוז

 רעטקיּפעגסיוא-שירפ ַאזַא סָאװ ,ןעוועג רעבָא זיא עסערּפ רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןופ

 טָאה ,לביטש-םידיסח רעדָא הבישי ןופ סױרַא טשרָאקָא ,טנַאלַאט רעשירעביירש

 -יל ךיז ןעגנואווצעג ןעוועג טשינ זיא ןוא המיב רענעגייא ןַא ףיוא סנַאש ַא טַאהעג

 .תוינסכא עשירעריפרַאפ טפָא ,עדמערפ ןיא ןבעלוצסיוא שירַארעט

 שידיי ןיא קידָאירעּפ ןוא עסערּפ רעשיסקָאדטרָא רעד ןופ םעטָא-סנבעל רעד

 "רעדנַאנופ ןזיײוװַאב ןלָאז ןטנַאלַאט ענענישרעדדיינ יד זַא ,רעצרוקדוצ ַא ןעוועג זיא

 ,ןצנעדנעט ןגעוו ןדער רעכיג ,ןכב ,ךיז טזָאל סע .ןטנעווייל ערעטיירב ןעלקיוועצ

 -טסניק ןגעוו רעדייא סעיציבמַא ןוא ןעמיורט ןגעוו רעכיג ;ןטַאטלוזער ןגעוו רעדייא

 ,םינינק ןוא םינינב עשירעל
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 ,"טסנוק םשל טסנוקפ ,הלילח ,טשינ ,המשל רוטַארעטיל -- ןעוועג זיא היטנ יד

 ."ןבעל םשל ןבעלק ןייק אצמנב טשינ זיא הפקשה רעקיד'הרות רעד יּפ-לע יו טקנוּפ

 "רעד רעכעלשטנעמ םשל ,תילכת םשל רוטַארעטיל אליממ טניימ "המשל, רוטַארעטיל

 ןוא עיצַאריּפסניא רעזעיגילער םשל ,גנואיצרעד רעשיטעישילַארָאמ םשל ,גנוביוה

 יו יירעביירש וצ ןייגוצוצ ןעוועג זיא היטנ יד :רעטרעװ ערעדנַא טימ .עיצַאלומיטס

 ןופ תובישח סָאד טרָאװ ןשידיי ןטקורדעג םעד ןבעגקירוצ ,שדוקה-תכאלמ ַא וצ

 ,רפס ַא
 רעד ןיא אקווד וויאַאנ שּפיה ןעמוקסיוא טזומעג טשינ היטנ ַאזַא טָאה יצ

 טימ טָאה ,ללכב רוטלוק ענרעדָאמ יד יוו ,רוטַארעטיל ענרעדָאמ יד ןעוו ,הפוקת

 ? ערה-רצי םענופ תרשדילכ סלַא טלעטשעג ךיז ןייז-ילכ ןטמָאקלופרַאפ ןצנַאג ריא

 -סיוא ןופ "ךברקמ ערה תרעבוק םעד ןופ טסניד ןיא ךיז ןענַאּפשוצנײא טָאטשנָא

 עריא עלַא ןיא טסנוק ענרעדָאמ יד ךָאד זיא ןשטנעמ ןיא עש'היח סָאד ןעלצרָאװ

 ענייז עלַא טימ ןטש םענופ רפוש רעד ןרָאװעג טשינ-רעיש ןעמרָאפ-סקורדסיױא

 טכוזעג טָאה ,ןסָאלשעגנײא רוטַארעטיל ןוא טסנוק ענרעדָאמ יד .הלבח-יכאלמ

 רעירפוצ ןבָאה סָאװ ,תוקשח ןוא תוואת עכעלשטנעמ עטסנגרָאברַאפ יד ןטעקַאנוצּפָא

 תוחוכ-יצמאמ עלַא ןעמונעגרעטנוא ןרָאװעג ןענייז סע .טַאהעג טשינ ןעמָאנ ןייק רָאג

 "ןיוש יד ןייזטסואווַאב ןכעלשטנעמ ןיא ןרעלעק עטשרעטנוא יד ןופ ןבָארגוצריופא

 יד יו ,ןזיוועגסיוא טשינירעיש ךיז טָאה סע ,ןטקניטסניא עש'היח עטשרעהַאב גנַאל

 -ַאנ סָאד ןסײרוצסױרַא ליצ-טּפיוה סלַא טלעטשעג ךיז טלָאװ טסנוק ענרעדָאמ יד

 ןימ םייב עלעטיה-םעש סָאד ןָאטוצסיױא ,ליפעג-השוב ענעריובעגנייא-ךעלריט

 יד ןפרָאװרַאפ טּפָא-וצ ,רעדייל ,טָאה רוטַארעטיל עשידיי ענרעדָאמ יד ןוא .שטנעמ

 םעד טצנַאטעגטימ טפָא גונעג ןוא ןושל"עמַאמ רעזדנוא ןופ עיצידַארט-היקנ-ןושל

 .ץנַאט-טעקַאנ ןשיטסידנוש םענרעדָאמ

 ,גנומערטש עשיטסידנוש יד טָאה רוטלוק רעשיאיוג רעד ןיא :סעּפע ךָאנ ןוא סָאד

 ןעמוקעג ךָאד יז זיא ,תינשהו .יירעביירש-הּפ-לובנ ןופ דליב-רָאפ ַא טַאהעג ,תישאר

 עכנַאמ ןבָאה רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןגעקַאד ,"םזילַאער ןופ ןעמָאנ ןיא;,

 ןעגנוטסעפ יד ןעמרוטש םוצ ןטסָאּפ-רָאפ רעד יו טקריוועג רָאג קרעװ עשיטסידנוש

 טשינ .אצוי-לעוּפ רעד יו הביס יד ןעוועג רעכיג ןענייז ייז .תועינצ רעשידיי רעד ןופ

 טנידעג ןוא ּפיטָאטָארּפ םעד ןפַאשעג טּפָא ןבָאה רָאנ לגיּפש םעד ןבעגעג ןבָאה ייז

 טפרַאדעג טָאה "םזילַאער רעשידנוש; רעד לפיוו ףיוא םירָאװ .דליב-רעטסומ סלַא

 עטסערג עמַאס יד ןעוועג טּפָא סָאד זיא ןבעל-החּפשמ עשידיי-שיּפיט סָאד ןלָאמסיוא

 ,עיצַאקיפיסלַאפ

 קיניו טשינ ךָאד ןבָאה -- עיצַאקיפיסלַאפ חוכמ ָאי ןיוש טדער ןעמ זַא ןוא

 -רַאפ .טקנוּפ םענייא םעד ףיוא זיולב טשינ טקידניזעג רעבעג-ןָאט עשירַארעטיל

 -רָאפ ןרָאװעג זיא טרירענעגעד-שיטסַאטנַאפ ,לערוטַאקירַאק-שיטָאּפש ,שלַאפ-טלּפירק

 ןשידיי ןופ הרוצ יד ןעזעגסיוא טָאה יו ,אברדא .ללכב ןבעל עשידיי סָאד טלעטשעג

 -צניפ-קָאטש ,קידכעבענ ,קידמערעוו ,שיקעובצ ,שיטיזַארַאּפ ,קידלקע ? לטעטש-םייה
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 ערעסָאװ ? עריטַאס : ןסייה טלָאזעג ,ןבעל'כ ,טָאה סָאד !ליורג ַא . . . ררררב ,רעט

 -עג סָאד טָאה ?ןעמַאמ רענעגייא רעד םינּפ לופ ַא ןעיײּפשוצנָא ,סָאד זיא ?עריטַאס;

 ,טגָאזעג סנייטש'מ "קיטירק-טסבלעז; ערעסָאװ ?קיטירק-טסבלעז :ןטיידַאב טלָאז

 ןעוו ,ןעײלעצרָאּפ ןוא ןסעפעג עקיד'השורי עטסלדייא יד ןכערבעצ וצ סע טריטקיד

 סָאװ :ארבתסמ אכפיא !!1 טגײלעגנָא ןבָאה ייז ףיוא ךיז לָאז טכיש-ביוטש ַא וליפַא

 -ןגיוא ןוא רעטלוב ץלַא -- זיא ןַאלעצרָאּפ רעד רעקידתונסחי ןוא רעקידתוליצא

 ּ! םיא ףיוא עלעביוטש עטסעדנימ עמַאס סָאד זיא רעשירעכעטש

 עשידיי ענרעדָאמ עכנַאמ ןבָאה טָאּפש-טסבלעז ןופ אטח ןקיזָאד ןרָאפ זַא ,קיטכיר

 טָאה יצ . . , יפוד ונרבד ,ונדגב ,ונמשא : ןצרַאה ןיא טּפַאלקעג ןיילַא ךיז רעביירש

 ?הרוצ עשידיי עקיטכיר יד ןעלגיּפשּפָא ןופ ןוקית רעד ןעמוק טנעקעג ייז ןופ רעבָא

 סע טיײרּפשעצ ןעמ ןוא ךעלציפיץיּפ ףיוא דליב-טכַארּפ ַא ןודזב טסיירעצ ןעמ זַא

 ַא ןריוװַאטסער וצ רעטעּפש ןופרעד טכייל ױזַא ןעד סע זיא ,ןטניוו ןביז עלַא רעביא

 ? ךַאז עקידתומילש

 תוחילש סיורג ַא טרַאװעג טָאה קיטסירטעלעב רעיירטעג-טייקשידיי רעד ףיוא

 ,ןבעל-תילכת ןשידיי-טקילייהעג ַא ןופ לגיּפש-לָאטשירק רערעטיול רעד ןייז ּוצ --

 -ץנעדנעט עקינייא ןענכייצוצנָא ןעגנולעג טרָאפ ריא זיא גוצ-םעטָא ןצרוק ריא ןיא

 .ףױרַא-גרַאב געוו םעד ףיוא סעיניל

 ט

 קיטסירטעלעב רעשירעיצרעד-זעיגילער רעד ןופ רעייגרָאפ רעד

 -ירעי-גנַאל רעד : "קַאװטילק רעטרופקנַארפ רעד ,שטיװָאנכַאש גילעז -- ןעוועג זיא

 רעד ,עיסקָאדָאטרָא רעקידנעטשטסבלעז רעד ןופ ןַאגרָא-טּפיוה ןופ רָאטקַאדער רעק

 ; רעבײרשַאב-עזייר רעטנַאקיּפ ןוא טסינָאטעיעלעפ רעלופרָאמוה רעד : ?טילעַארזיא;

 רעד ;ברעמ ןוא חרזמ ןשידיי ןשיווצ רעגייל-ןקירב רעקיטסײג-שירַארעטיל רעד

 .ןענַאמָאר עשידיי עקיטייציינ ןוא עשירָאטסיה לָאצ ַא ןופ רבחמ רעכיירגלָאפרעד

 -שטייז רעד ןופ רעביירש רעכעלמיטסקלָאפיזעיגילער רעד ,שטיוװָאנכַאש

 ןַא ךיז רַאפ טַאהעג שיטקַאפ טָאה ,טרופקנַארפ חסונ עיסקָאדָאטרָא רעקידנכערּפש

 ןַאמרהע ץרעה-ילתפנ ר"ד ַא ןוא ןַאמהעל ריאמ רייד ַא ןופ געוו םענעטערטעגסיוא

 -גיא עשינַאּפש יד, רעגייטש ַא ןעגנולייצרעד-סקלָאפ ערעייז ףיוא סָאװ ,("סואעדוי;)

 -עדָאהעגפיוא ןרָאװעג ןענייז *טדַאטשלַאכימ ןופ םש לעב? ,*ןַאמלעזוי יבר? ,"עיציזיווק

 רענעריובעג רעד ,שטיווָאנכאש .דנַאלשטיײד ןוא תורוד עשידיי עיירט-הרות טעו

 -רַאפ שיאיידיא רעבָא טָאה תובישי עשיווטיל עטמירַאב יד ןופ דימלת ןוא קַאוװטיל

 ןייז .ןַאמָאר ןזעיצעדנעט-זעיגילער םעד טצוּפרַאפ ךעלכייר שירעלטסניק ןיא טפיט

 זיב "םירזוכ יד ןופ טַאטשנדיי םעד, ןופ :רָאג זיב ךיירנברַאפ ןעוועג זיא עװנַאק

 יירטעג ַא) *ןטסעװ םעד סיוא טכילג ןופ ; (קדצ-רג רענליוו רעד) ?םהרבא ןב םהרבא;

 ,"שַאלַאפ םעד המלש,/ זיב' (הפוקת ןייז ןוא "רפוס םתח: ןרעביא קרעוװ שיפָארגָאיב
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 -ליש סָאװ ,"עקיילערעמ, ןופ ; ןדיי עצרַאװש יד ןופ ןבעל ןשיטָאזקע ןפיוא טיובעג

 ,עיצילַאג ןופ החּפשמ-רעמשטערק עשידיי ַא ןיא עידעגַארט-דמש עשיּפיט ַא טרעד

 טנעמוקָאד;, סלַא ןרָאװעג טנכיײצַאב רבחמ ןכרוד זיא סָאװ ,םייהַא געוו םעד; זיב

 -שטייד ןיא גנוצלעוומוא עקיטסייג עשידיי-ךעלרעניא יד טריסקיפ ןוא "טייצ רעד ןופ

 ,עפָארטסַאטַאק רעשיצַאנ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ ,דנַאל

 ,השעמה רוּפיס רעד ,עמעט יד ןעוועג עטסקיטכיוו סָאד זיא ןשטיוװָאנכַאש ייב

 רעד ןופ עטרילעדָאמ-קידעבעל ןּפיט ענייז ,קידנענַאּפש קידנעטש זיא טעשזויס ןייז

 ,יירעביירש-ןייפ טימ ןליּפש טשינ ךיז טגעלפ רע .טרַאװנגעק רעד ןופ רעדָא עטכישעג

 ןעיידיא ענייז רָאלק ץנַאג ןעגנערבוצסיורַא ןעוועג זיא גנובערטש ןייז .ןגָאז-וצ-יױזַא

 קידנעטש טעמכ םיא זיא סָאד ןוא .עיצקַא רעטנַאּפשעג-טסכעה רעד ןופ גנַאג ןיא

 ןענייז ,קידנעיצנָא ןוא טושּפ ןבירשעג ןענייז ןעגנולייצרעד ענייז עלַא ,ןעגנולעג

 שממ טגיל לכשה-רסומ רעייז ןוא ,טנדָאלעגרעביא טשינ ןוא טריצילּפמָאק טשינ

 ,ךַאלפ-טנאה רעד ףיוא

 יד וצ רעהעג סָאװ ,ןַאמָאר-םירזוכ רעד קפס-ילב זיא סנייז קרעוו-ןיורק סָאד

 טסישידיי רעכעלטלעוו ַאזַא זַא ,היאר אהו .ןעגנולייצרעד עשירָאטסיה עשידיי עטסעב

 ףיוא ןצעזרעביא ןַאמָאר ןקיזָאד סשטיװָאנכַאש ןעוועג חירטמ ךיז טָאה ןעזייר ןמלז יו

 ַאזַא ןוא :(טנעקעג סע טָאה רע יװ ,שידיי ןקידרעדָאי ַאזַא ףיוא עקַאט ןוא) שידיי

 ןעוועג זרדזמ ךיז טָאה ענליוו ןיא ןיקצעלק .א .ב יוװ גַאלרַאפ רעשירַארעטיל-ןרעדָאמ

 ,ןטײרּפשרַאפ ןוא ןבעגוצסױרַא ךוב סָאד

 -ַאמַארד עשירַארעטיל ןימ ַא ןַאמָאר-םירזוכ רעד זיא ןעמונעג שיּפָאזָאירָאטסיה

 ןיא ,רוד רעזדנוא ןיא יוװ ,ענדָאמ תמאב ."ירזוכה רפס/ סיולה הדוהי 'ר ןופ עיצַאזיט

 ,"הנומא-רעטומ רעשידיי; רעד ןגעק המחלמ רעשיטסיסַאר-שיצַאנ רעד ןופ קילבנָא

 רעוו ןוא .חוכיוו-הנומא רעקידתודוסי סיולה הדוהי 'ר לעוטקַא-קידלּפַאצ ןרָאװעג זיא

 -טלעוו ןשיטסיסַאר-שיצַאנ ןופ ןברק רעד ,רוד-הדיקע רעטװאורּפעג רעזנוא יו ,ךָאנ

 םעד ןייז ספות ףיט יוזא ןעק ,ןועגש ןשירעברָאדרַאפ-שטנעמ ןוא ןשירערעטעמשעצ

 ןענייז ןדיי יד !"םירביאב בלכ -- תומואב לארשי, :"ירזוכ, ןיא גָאז ןטגַאװעג

 תויח סָאד ךיז טמָארטשעצ סױרַא-ץרַאה ןופ :טלעו רעד ןופ ץרַאה סָאד תניחבב

 -רעטנוא רדסכ ױזַא סָאד טָאה עיגָאלָאעדיא עשיצַאנ יד יו --- םירביא עלַא רעביא

 ערעכעה עלַא ,סעיגילער עלַא ּפָא-ןעמַאטש הרות רעשידיי רעד ןופ זַא ,ןכָארטשעג

 -םצע רעד וליפַא ןוא םזילַאעדיא רעטקַארטסבַא רעדעי ,ןפירגַאב עשילַארָאמ-שיטע

 סעדעי ,הרצ עדעי ּפָא ןטשרע עמַאס םוצ ךָאד טליפ ץרַאה סָאד ןוא : ?ןסיוועג; ףירגַאב

 -טנא ּפַאלק-טיוט רעשיחצור רעדעוװטעי ןוא ; לסיירטפיוא ןדעי ,הללק עדעי ,קילגמוא

 סָאד יװ --- ןיירַא ץרַאה ןיא ךיילג טליצעג םעד ךרוד עקַאט טרעוו םוטנשטנעמ ןגעק

 םוצ זיב גָאט ןטשרע ןייז ןופ ןזיװַאב םזיצַאנ רעשירעכערברַאפ-שינָאלוװײט רעד טָאה

 ! םוטנדיי ןגעק המחלמ רעטנעװקעסנָאק-שיטַאנַאפ ןייז טימ ,ןטצעל

 -ַאזילַאוטקַא יד טליפעגרָאפ יװ טָאה עיציאוטניא עשירעלטסניק סשטיווָאנכַאש

 ןקידלרוג םעד חוכמ לייט ןקידנרעטישרעד ןייז ןיא ךיוא -- ,"ירזוכה רפס; ןופ עיצ



 31 ןעגנאזעג ענעטינשרַאפ

 -כעט עקינעּפשרעדיװ עדייב יד טימ הנומא-רעטומ רעשידיי רעד ןשיווצ טוּפסיד

 שיטקַאפ ייז ןבָאה עדייב סָאװ ,םַאלסיא םעד ןוא םוטנטסירק םעד ,תונומא-רעט

 יװ טָא ןוא .,ןויסנ ןשירָאטסיה ןטסרעטיב ןופ העש רעד ןיא םוטנדיי סָאד ןטַאררַאפ

 "טַאקַאנַאכ ןופ לַאז םענרָאמרַאמ ןיא; טופסיד רעד טגנילק סע קידלּפַאצ-שירפ

 יצַאקלַא ,ןקיליײה ןשימַאלסומ םעד ,סאנַאהָאי רעטעּפ ,חילש ןשירצונ םעד ןשיװצ

 -עג רייגמ טָאה סָאװ ,רעבלעז רעד עקַאט ,ירוגנאס קחצי יבר םכח ןשידיי םעד ןוא

 ,..הבולמ-םירזוכ יד ןעוו

 -לארשי:ללכ ןקידתמא ןופ טסירטעלעב רעשיטסידוגַא רעד ,שטיװָאנכַאש

 ,ּפיט-רעביירש ןשיסקָאדָאטרָא ןקידנסקַאװרעטנוא םעד טקריװַאב סיוועג טָאה ,םענרַאפ

 ןוא עקידנריצָאװָארּפ-שירעפעש ַא ,עטקערידמוא ןַא ןעוועג רעכיג זיא העּפשה ןייז

 שידיי ןיא רעביירש עזעיגילער עגנוי יד .טכיזניה רעשיטַאמעט ןיא אקווד--וואל

 רעשידיי ןופ ןעניילּפ עטיירב ןוא עטייוו יד רעביא גנַאפ ףיוא ןזָאלעג טשינ ךיז ןבָאה

 -ַאמַארד ,קיטולב-סייה ַא טריסלוּפ טָאה ייז םורַא .עיגָאלָאריטרַאמ ןוא עטכישעג

 -ילער ןעגנַאפוצסױרַא ףיוא ןוא ,ןבעל שידיי טילגעצ-שירעפמעק ןוא ןדָאלַאב-שיט

 יד ןיא ןעקניטוצרעטנוא ךיז ןעוועג קיטיונ זיולב זיא ןעגנופַאש עקידנרילומיטסדזעיג

 ,םורַא ןוא םורַא ןופ ןעמָארטש עקידנזיורב עקיפיול-ףיט

 -נ ג יי פ השמ -- ןעוועג זיא טגַאוװעג ףיורעד טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד

 יד טימ לטעטש שיליוּפ ןילק ַא ןופ קישטנַאמרעגנוי רעשידיסח ַא , ם יו ב

 רעד ןעוועג סע ןזיא רע .דָארגנַאוװיא-ןילבמעד-ץישזדָאמ :ןעמענ עקידנשיוט יירד

 .שידיי ןיא קיטסירטעלעב רעזעיגילער-ןכָארּפשעגסיױא רעד ןופ רענָאיּפ

 רע זיא סענורטס עלעטבוס-קידתוליצא טימ עלעדיפ טרַאצ ַא יו

 ַא ןליּפשוצסיוא ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא סָאװ ,עלעדיפ-רעביוצ ַא .םיובנגייפ ,ןעוועג

 עלעדייא-וצ יד ןענעז ףיורעד ךיילג ןוא סעידָאלעמ עקידנקיווקרעד עטלייצעג רָאּפ

 !םיא ָאטשינ -- טצַאלּפעג סענורטס

 "עט עקידתורישע ןופ עינַאפמיס ַאזַא טימ עלעדיפ סָאד ךיז טָאה טליּפשעצ ןוא

 יװ ןעוועג זיא רע .ןושל ןשילַאקיזומ-קיטרַאנגײא ןכעלרעדנואוו ַאזַא טימ ןוא רענ

 ענייז וצ ,לַאװק ןטרעצעגּפָא-תורוד ךרוד ,םענעגרָאברַאפ-גנַאל ַא ןופ סוגסיוא ןַא

 -קידתובחד ַאזַא טימ ,ןעּפ ערעכיז-ףייר ַאזַא טימ ןבירשעג רע טָאה רָאי 6
 -עג טשינ ;םוצמצ ןקידתוחקּפ ןופ סָאמ ַאזַא טימ ךיילגוצ ןוא לזדנעּפ ןשירעלָאמ

 -עגרעביא טשינ ןוא טשטעװקעגסױרַא טשינ ,ךיז טלקנעווקעג טשינ ןוא טלמַאטש

 -יא ענייז ןעוו ,רָאי 28 ענייז וצ .טשוטרַאפ טשינ ןוא טכַאלפרַאפ טשינ ,טקיסייווש

 ןפיוא ןענַאטשעג טשרע רע זיא ,טגָאזרַאפ ןבָאה סענורטס-ץרַאה עטלדייאעגרעב

 .ןעגנוטסעמרַאפ עשירעלטסניק עקידפקיה-סיורג ןופ לעווש
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 -רַאפ ןרָאװעג טעמכ םיובנגייפ השמ זיא רענָאיּפ א ןופ לרוג רעד זיא סע יו

 רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןופ ןרָאי גנארד-ןוא-םערוטש עקידרעטעּפש יד ןיא ןסעג

 "רעד טשינ ךיז טָאה רענייק יאמלה ,ןייז וצ גישמ טשינ תמאב זיא סע ןוא .עסערפ

 "יצ ענייז זַא ,תועמשמ .ןעגנופַאש עטלמַאזעג ענייז ןופ ךוב א ןבעגוצסױרַא טנָאמ

 ,םיור ןשירַארעטיל ןיא ןעגנעה ןבילבעג טרָאפ ןענייז סעידָאלעמ-המשנ עקידרעט

 טָאה ,ןילטייצ ןרהא יװ ,ןוגינ ןשידיײ-קיטפַאהרָאװ ַא ףיוא ןיבמ ַאזַא זַא ,היאר-אהו

 ןרָאי קילדנעצ-יירד ַא ךרוד ןורכז ןייז ןיא שירפ ןגָארטעג ןרעייז גנַאלקּפָא םעד

 דָאירעּפ ןיא ןלױּפ ןיא עזָארּפ רעשידיי רעד ןופ עיגָאלָאטנַא רעד וצ המדקה רעד ןיא

 ןילטייצ ןרהא ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ ןרָאװעג זיא סָאװ ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ

 ןופ ןעגנופַאש יד טרָאד ןלעפ סע סָאװרַאפ ,תולצנתה ןַא ןַארַאפ זיא ,קנורט .י ,י ןוא

 טָאה סָאװ ,רעביירש םענעברָאטשרַאפ-גנוי ןטריטנַאלַאט םעד ,םיובנגייפ השמ

 ייב ,"ןבַאגסױא עשיסקָאדָאטרָא ןיא טכעלטנפערַאפ; ןעגנולייצרעד ןוא ןציקס ענייז

 10 ,ײלַאנרושז-ןגרָאמ-גָאט;) ןציטָאנ עשיטסיצילבוּפ ענייז ןיא ,טייהנגעלעג רעדנַא ןַא

 ידק ןורכז ןייז ןיא טשירפעגּפָא טָאה ןילטייצ ןרהא תעשב ,(1954 ,רעבמעטּפעס

 "יטסייג רעד ןיא טקנוּפ-דנעוו ַאל ןעוועג ןענייז סָאװ ,"גירק-טלעוו ןטשרע ןופ ןרָאי

 ןַא ןופ בױהנָאק םעד טנכיײצַאב ןבָאה סָאװ ןוא *דיי ןשילױּפ ןופ עיפַארגָאיב רעק

 -רַאפ ןופ םָארטש ןקידנסייר םעד ןפמעקַאב וצ טיירג ,עיסקָאדָאטרָא רעטריזינַאגרָא

 -ןילבמעד ןופ רעלייצרעד ןגנויג ןקיזָאד םעד ןביױהעגסױרַא רע טָאה ,"גנוכעלטלעוו

 רוטַארעטיל רעשיסקָאדָאטרָא ןַא ןופ רענָאיּפ רעד? ןעוועג זיא סָאװ ,*דָארגנַאוװיא

 :"שידיי ףיוא
 שּפיה ַא ןטרַאװרעד טנעקעג רעלייצרעד םענעטינשרַאפ-ירפ םענעי ןופ ןעמ טָאה שירָארעטיל,

 ןוא --- דייילביטש םעד ןופ ןבעל סָאד טנעקעג ,קינײװעניא ןופ עקַאט ,טנכייצעגסיוא טָאה רע ,לסיב
 ןייז ןעװעג זיא ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג סרעדנוזַאב ךיז טָאה סע סָאװ ,ללכב דיי ןשיליוּפ םעד ןופ
 "קידלעדורּפש ןייז .רעטסײמ-ךַארּפש א ןעװעג רעגייטש ןייז ףיוא זיא רע .שידיי ןייז ,ךַארּפש
 רעצימע ךָאנ טקנעדעג .ןעגנואוטפיוא-ךַארּפש ענעגיײא טימ טרעכײרַאב רע טָאה שידיי ןשירפ
 םעד דובכל גנַאזעג ןייז ,ןושל קידעלַאװק ,שירפ ןייז ,ןעגנולייצרעד ענייז ,ןציקס ענייז ,ןעמיובנעגייפ

 -- -- *? ךיי ןשיליוּפ

 -פיוא רעצנַאג רעד טימ טקרעמַאב ,רעקיטירק רעשירַארעטיל רעד ,ןילטייצ

 : טייקיטכיר

 ךיא סָאװ ,םעד ןופ ךמס ןפיוא רעביירש ַא יװ םיא ןגעװ גנולעטשרָאפ ןיימ יוב ןײלַא ךיא,
 ןופ טַאמָארַא רעד םעט ןיא זיולב טגיל רימ -- .קירוצ ןרָאא רעקילדנעצ טימ טנעיילעג בָאה
 --"טייקנסָאגעצ עכעלטנגוי סעּפע ,טײקלַאטנעמיטנעס : ןורסח םעד ךיוא קנעדעג ךיא -- -- ןכַאז ענעי

 ןבָארגוצפיוא וואורּפ רעטשרע רעד טכַאמעג ָאד טשרָאקָא טרעוו סע ןעוו טָא ןוא

 ענעבילקעג עירעס ַא ןלעטשוצרָאפ ןוא טייקנסעגרַאפ רעד ןופ ןעמיובנגייפ השמ

 ןענייז טײקנסָאגעצ ןוא טײקלַאטנעמיטנעס ןייז זַא ,רָאג ךיז טכוד ,ענייז ןעגנופַאש

 ךעלגעמ ןענייז יז ,טרעקרַאפ ךעליירג ןוא .ןורסח ןייק ןעוועג טשינ רָאג םיא ייב רשפא

 "עג סָאה רע תעשב .טייקידנעווטיונ עשירעפעש ַא ,ךַאז-זומ א ןעוועג םיא רַאֿפ רָאג

 "טעמכ ,עטקעמשרעדיקידתוינחור ,עקידנרירביוו-לדייא עכלעזַא ןעגנערבסיורַא טלָאװ

 זיא -- "גח"יורסא; דליב-סגנומיטש ןייז ,לשמל --- סעיצַאוטיס עקידװעּפַאטנָא-טשינ
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 -נעמיטנעס; םענעפורעג-ױזַא ןטימ ךיז ןצונַאב וצ ןעגנואווצעג ןעוועג שממ ךָאד רע

 סלַא רענייז ךירטש-טּפיױה רעד זַא ,ןגָאז רעכיג ,ןכב ,ךיז טזָאל סע ."טנעמעלע ןלַאט

 עלַא ללוכ אליממ ןיוש זיא סָאד ןוא .טייקידחריתי-המשנ :ןעוועג זיא רעלטסניק

 ןשידי םעד טנעקעג טָאה רע סָאװ רַאפרעד עקַאט ,ןטּפַאשנגיא ערעדנַא ענייז

 דובכל רומזמ-ריש ַא ןעגניזוצסיוא ןעוועג הכוז רע טָאה -- קינייוװעניא ןופ תוהמ

 ַאזַא ןרעדלישוצּפָא ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה רע סָאװ ,םעד תמחמ .דיי ןשיליוּפ םעד

 -ךַארּפש ענעגייא ןפַאשַאב ךיז רַאפ טזומעג טפָא רע טָאה -- גנַאזעג-המשנ טרָאס

 רעשידיסח-שידיי רעד ןופ םינפלו-ינפל ןיירַא זיא רע סָאװ ,אמעט יאהמ ןוא ,םילכ

 -ַאב ןוא טצריוװַאב גָאט ןקיטנייה םוצ זיב ןעגנופַאש ענייז ןענייז -- הריתי-המשנ

 !טַאמָארַא ןכעלסעגרַאפמוא ןַא טימ טבלַאז

 סָאװ ,"גח ורסא; ץיקס רעטריסנעדנָאק ןייז ,ןעמונעג ליּפשייב סלַא ,עקַאט ןוא

 ,לביטש-םידיסח ןיא ,ץַאלּפ-קרַאמ ןפיוא :סענעצס ערעדנוזַאב ריפ עצנַאג טגָאמרַאפ

 ,ךיז ןענגעזעג םוצ דיוב רעש'הלגע-לעב רעד ייב ןוא ,דמלמ-יקדרד םייב רדח ןיא

 "גח ורסא; ףירגַאב-םצע רעד לייוו ,טנעמעלע ןקיטכיר ןייז ןיא םיובנגייפ זיא ָאד

 .רעקידהריתי-המשנ ַא :שוריפב ,רעכעלשידיי-שיפיט ַא ךָאד זיא

 סָאװ ,רעדניק עניילק יװ ,ךעלגנַאלרַאפ סעּפע ,קידנקנעב ױזַא סעּפע זיא ןצרַאה ןפיוא -- --
 ךָאנ םורַא ךיז ןעיירד ןדיי ערעלעדייא -- -- ןליװ ייז סָאװ ,טשינ ןיילַא ןסיײװ ןוא סעּפע ןליװ

 ,טעמַאס רעד יװ רילָאק עבלעז יד ךיוא ,ןגיוא עצרַאװש יד ןיא ...לטיה םענעטעמַאס םעניא
 טימ יאדכ זיא ,טַאלג ױזַא ןייגייברַאפ טשינ סע ןעק . . . ץנאלג רעקיטכענ רעד ךָאנ ךיז טלגיּפש

 יךעלזעלג עבלַאה וצ ןייז לָאז ,הנימ"אקפנ ַא .ןעמַאזוצ לביטש ןיא יבא ,סנסײבנָא עזיולב יד

 ",..םייחל ,םייחל

 רע טניפעג הריתי המשנ יד זַא ,ןטכַארט וצ תועט א ןעוועג רעבָא טלָאװ סע

 טקעלּפטנַא תוינחור רעשידיי-תמא ןופ תורצוא עבלעז יד ,לביטש-םידיסח ןיא זיולב

 -בושי עטבערגרַאפ-שירעוּפ יד ,עכילרעזייל רעד טימ ןרעזייל ייב ןה :םוטעמוא רע

 םעד ,ןענייטשנירג ייב ןה ,(*שפנ-תריסמג דליב-רעגייטש ןשיפרָאד םעד ןיא) סעקינ

 -בבוח ןשירַאטנוב םעד ,ןעמולש ייב ןה ,("ךילשת וצ;) רערעל ןעמַאזנייא-שיסרוקיּפא

 סעלַאװָאק החּפשמ יד ,לדניזעג סיאמש ייב ןה ,ןוא ("םימי העבש ףיוא;) ןויצ

 -- ?תורוד ירד ןופ הבצמ; ןייז ןיא זיולב רע זיא קידנסיימש ןוא קיסייב .("תורישע;)

 דוסב *עיגָאלירט, ןימ ַא שיטקַאפ ןזיא סָאװ ,קרעוו:רוטַאינימ טפַאהרעטסיײמ ַא

 ,םוצמצה

 ,סעקנעצס עטסערּפעג ענייז ןופ עקינייא ןיא סורַא-טגנערב םיובנגייפ ןעוו ךיוא

 ןטלַא םעד ןשיװצ לגנַארעג -ןעיידיא ןשיטַאמַארד םעד ,סרעטקַאנײא : רעקיטכיר

 -שירעטסיימ רעלעטבוס ַאזַא טימ טריסקיפ רע ןוא ,לטעטש ןופ רוד םעיינ ןוא

 המחלמ עקידתונשקע יד ייס ןוא טיײקשירַאטנוב רעד ןופ ץרוטשפיוא םעד ייס טייק

 "רעד עקיטסייג רע טעז סלָאמַאד ךיוא --- טייקצנַאג"המשנ עשידיי יד ןטלַאהרעד רַאפ

 -קיצרַאה ױזַא םיא ןענייז ןדלעה ענייז עלַא ,לגנַארעג םענופ םידדצ עלַא ייב טייקנביוה

 -תילכת ןייז הרש ךיילגוצ יו ןוחטב-לעב רעזָאלצענערג רעד ,קחצי בקעי ױזַא : טנעָאנ

 ןוא ,הכאלמ-לעב ַא רַאפ לגנוי ןקיחומ-ףרַאש רעייז ּפָא-טיג סָאװ ,בייוו קידנענָאמ
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 תוקדצ רעקידתוטשּפ ַאזַא טימ סױרַא טמוק רַאלָאטס רעטסָארּפ רעד ןמלז וליפא

 רעד ןופ לַאפרעדנַאנופ ןשיגַארט םעד .ךייש זיא עבלעז סָאד .("ןוחטב ,, דליב ןיא)

 -שטיטלַא רעד ,ןייד ביל 'ר ייס : ("םימי העבש ףיוא דליב ןיא) בוטש רעשידיי

 רַאפ ןייז בילוצ "תולבא רעקידעבעל ַא? ןיא ןעקנוזרַאפ זיא רעכלעוו ,בר רעק

 ,בר םייב רעייגנייא-בוטש ןוא םכח:דימלת רעד ,הירכז 'ר ייס ,ןוז ןטעשזדנָאלב

 - ייס ןוא ,בםרה-ןב ןקינעּפשרעדיװ ןטימ "ןדערוצרעביא; טומ םעד ןָא ךיז טמענ סָאװ

 טעוועטנוב סָאװ ,רענָאיצולָאװער רעקידתולג-יטנַא ,רעשירעמיורט-טרַאצ רעד ,םולש

 , .רעייט ןוא ביל םיא ןענייז עלַא ייז --- הנומא ןופ ןעמָאנ ןיא רָאג ךיז

 טמעטָא טלַאטשעג עקידנבעוושייברַאפ עדעי ,ּפיט רעדעי ,סנייז דליב סעדעי

 ןטימ ןוא תמא ןופ םתוח ןטימ טלּפמעטשעג זיא גנופַאש עדעי ןייז .טייקידתמא טימ

 -- רעלטסניק ַא טפרַאדעג טָאה ןעמ ביוא ןוא .טנייה זיב ייז ןקריוו חוכ ןקיזָאד

 ,תוינחור וצ הריתס ןיא טשינ טייטש ןבעל ןשידיי ןופ תמא רעד זַא ,תודע ןַא

 טָאּפש ,טעטירַאגלואוו טימ שיטנעדיא ןייז טשינ זומ םזילַאער רעשירעלטסניק זַא ןוא

 !חיכוי םיובנגייפ השמ --- הללק ןוא

 אי

 עדַאיעלּפ רעצנַאג ַא ייב ןיטָאמ-טּפיוה רעד ןעוועג זיא לטעטש סָאד

 -סיוא רעד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא ןעמיובנגייפ השמ טגלָאפעגכָאנ ןבָאה סָאװ ,רעביירש

 רעטסקיטפערק ןוא רעטסטריטנעלַאט רעד .עסערּפ רעשיסקָאדָאטרָא רענעסקָאװעג

 .ווָאל ַא ק ָא ס רעב-לאכימ -- ןעוועג זיא ייז ןשיווצ

 סלַא ןרעוו טכַארטַאב ווָאלָאקָאס ךעלטנגייא ףרַאד שיטַאמעט ןוא שיגָאלָאנָארכ

 -גופַאש סנדייב ערעייז ןופ זילַאנַא רעקידתויטרפב ַא .ןעמיובנגייפ ןופ ךישממ רעד

 אקווד .ןווָאלָאקָאס ייב טײקיטרַאנגיײא סָאמ עשּפיה ַא ןזייװַאב וצ לולע ךָאד זיא ןעג

 ךיז טלייש ליצ ןקידתופתושב רעייז ןוא הביבס רעקידתופתושב רעייז ןופ טכביל ןיא

 ןטנעקרענא ןַא ןופ ןוז ַא ,וָאלָאקָאס ,ליטס ןוא גנַאגוצ ןופ טײקשרעדנַא יד סױרַא

 ןופ רבחמ ,בר רעקצניק םעד) ןואג-סטלעוו ַא ,בר ַא ןופ לקינייא ןוא הבישי-שאר

 -שידמול ַא ןוא קילב ןשיפירח-קיציּפש ַא טימ סיוא ךיז טנכייצ ,("באוי תקלח, רפס

 רעשינבר-שידמול ַאזַא ןופ דניק סָאד ,רע זַא ,קידריווקרעמ ןוא ,ליטס ןטציּפשרַאפ

 טָאה ,הבישי רעװעשטַאכָאס רעטמירַאב רעד ןופ קהבומ-דימלת ַא ןײלַא ןוא בוטש

 -ווָאדַאס, יד ,סעקַאטסָארּפ יד רַאפ ,"ךמע; רַאפ ץרַאה ןפָא ןוא גיוא ןפָא זַא טַאהעג

 זיא םיא רַאפ ."לסעג; ןופ ןעגנוי עליואוו יד ,תולגע-ילעב ןוא םיבצק יד ,"סעקינ

 -תוימשג ןשיוצ לגנַארעג ַא ןופ ענערַא עכעלרעהפיואמוא יד ןעוועג לטעטש סָאד

 רע טָאה גיוא ןכעלגנירדכרוד ןייז טימ .הרוצ רעקידתוינחור רעד ןוא שובל ןקיד

 ןוא ,לדניזעג ןשיצראה-םע ןצנַאג םעד ייב טיײקשימָאק ןופ סנַאוינ ןדעי טּפַאנשרעד

 סָאװ רעגַאב ןקידהמשנ-ףיט םעד ןעוועג ספות רע סָאה לכש ןקיניזפרַאש ןייז טימ
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 -יור ןטימ סע זיא ױזַא .ץכעלָאש רעקיטיױהבָארג רעד רעטנוא ןגרָאברַאפ טגיל

 טימ סע זיא ױזַא ;לַאװָאק אנכש ןופ "ןזייא עלירב ַא? ןופ יו ,לעטשעג ןטעװַאקעג

 -עגסיוא ןוא קידייל ןעוועג ןעמ זיא; רעמוז ןביל ןצנַאג ַא סָאװ ,?סעקינוװָאדַאס, יד

 ,ןיליפת ןוא תילט ַא ןיא ןענַאטשַאב זיא טייקשידיי ןיא הזיחַא עצנַאג יד ,טליוה

 ןעװעג סע זיא ױזַא ;"?דייב דָאס ןיא סעכעבעב לגרעב םעד ןשיוװצ טּפוטשרַאפ

 טעשטּפַאשטעג טָאה רע, סָאװ ,למעדייא-טסעק ןקילָאמַא םעד ,רעקעב לדוי טימ

 טלצנירעג ןוא ןגיוא עטיור טימ ,רענעּפָאלשרַאפ ַא ,רעדימ ַא ,סיפ יד קדנּפעלשכָאנ

 רעצנַאג רעד טימ ױזַא סָאד זיא ןכש לכמ ןוא "גייט ןריויעגרעביא יוװ ,םינּפ

 ןעמעלַא ןופ סָאװ ,"ךָאװ-הצמ רעד ןופ ןדלעה; עירעלַאג רעקידלּפַאצ-קידעבעל

 ,טייקיד'בוט-םוי רע'תמא טימ טלדורּפש

 -סױרַא זיולב טשינ ןענעז רעדעפ רעקיכירטש:ףרַאש סיװָאלָאקַאס רעטנוא ןופ

 טרעיינ -- ןּפיט עשלטעטש עטמערָאפעג-קיטסייג ,ענעלָאמעג-שיטנעטיוא ןעמוקעג

 סָאד יצ :טייקיטכיל רעקילײה ַא טימ טלַארטשַאב ןרָאװעג זיא לטעטש םצע סָאד

 טָאה; סע ןעװ ,ןגָאטרַאפ עקידרעטניוו עקיטסָארפ-קידיינש יד ןיא ןעוועג זיא

 -עג ןענייז ןדיי עטסָארּפ עקידלטעטש ןוא "הרירק עקידתושפנ-תנכס ַא ט'הפרשעג

 -לוק ס'בר ןטימ ןעמערַאװרעד ןוא ךיז ןקיווקרעד וצ ,ןיירַא בוטש ןיא בר םוצ ןעמוק

 ןוא טרעמיזעגּפָא ןבָאה ?סעקינווָאדַאס; יד יװ ,םעדכָאנ ןעוועג זיא סָאד יצ ;הרות

 דניק ןריורפעגסיוא ןַא יו, ,ןירַא לוש ןיא עטקיטשרָאדעגסױא טרעקעגקירוצ ךיז

 ןטקינײּפעג ןופ יו דיירפ-המשנ ןופ רעמ ןרערט טסיגרַאפ ,סיוש סעמַאמ רעד וצ

 ,"תוקיתמ רעמענעגנָא ןיא טגיוורַאפ טרעוו ,טלַארטש ןוא טנייוו ,ןסיוועג

 ,ןזיוװַאב סלַאפנדעי ןבָאה ,וָאלָאקָאס םיא ךָאנ ןֹוא םיובנגייפ טשרע םוצ ,עדייב

 .טּפעשעגסיױא ןעוועג טשינ טייוו ךָאנ ןעמונעג שירָארעטיל זיא *לטעטש? סָאד זַא

 קידוװעעז ַא טימ ,גיוא-םימחר ַא טימ ,גיוא טוג ַא טימ ןקוקנײרַא ןטרָאד ןעמ ליוו

 עצנַאג ןטרָאד ןעמ טקעלּפטנַא ,"תימינפ ןיע; ןושל שידיסח ףיוא טסייה סָאד יוװ ,גיוא

 ןוא רעצרעה ענעדלָאג שממ עקַאט ,תובוט תודימ עלַא טימ סעינעמשז עצנַאג ,תורצוא

 -ייר ַא ..,ןרעטקַארַאכ ענעלָאטשירק טימ ןשטנעמ ענעטנעמיד ,ּפעק ענעטנַאילירב

 !עלעטעטש ןשידיי ןופ תומא דלד יד ןיא טלעוו עקיברַאפ ,עכ

 ,תוחוכ עשירעביירש עשירעגנַאפנָא עייר עצנַאג ַא סָאװ ,שודיח ןייק טשינ

 -רַאפ טשינ-רעיש ןטימ טעקצַאצעג ץלַא ךיז ןבָאה עסערּפ רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןיא

 ,טקל ןבילקעג ןוא לטעטש ןרעביא טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה ייז ,לטעטש ןטסואימ

 עקידלטעטש ןעוועג ןײלַא סנטסרעמ ןענייז עלַא ייז יוִו תויה ןוא .האּפ ןוא החכש

 ַא ןעוועג סָאד זיא ,לטעטש ןיא עטלצרָאװרַאפ ,לטעטש ןיא ענעבילברַאפ ,ןשטנעמ

 .אפוג לטעטש ןופ טעטילַאטיװ רעד רַאפ קהבומ ןמיס

 םירָאװ .ןיז ןשילַארָאמ-קיטסיײג ןיא ךעלקירדסיוא טניימעג ָאד זיא טעטילַאטיװ

 לטעטש סָאד אקווד זיא ךעלטייהרעכיז-שיטילָאּפ וליפא ןוא שימָאנָאקע-לעירעטַאמ

 םוצ .תודוסי עמַאס ענייז ןיא ןעקנַאװשעגרעטנוא ןרָאװעג טייצ רעבלעז רעד וצ

 עכעלרעהפיואמוא עטצעל יד רעטנוא זַא ,ןרעװ טגָאזעג רעבָא לֶאֹז לטעטש ןופ חבש
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 ןיא ךָאד ןענייז ןטָאקיָשב עקיטולבטלַאק ןוא ןעמָארגָאּפ עקיטולב-סייה ןופ ןפירגנָא

 -קידתומילש טימ ןבעל שידיי קידתומילש ןופ ןעלזניא ןטיהעגפיוא ןרָאװעג לטעטש

 ןעוועג רע זיא *אלמ םלוע; ןַא --- דייילטעטש רעקידתומילש ַאזַא ,ןשטנעמ עשידיי

 םיבוט םישעמ ןוא תודימ ןופ "ואולמו םלוע; ןַא ןוא ןבעל ןֿכעלנעזרעּפ ןייז ןיא

 ַא ןופ ןבעל ןשידיי-טכע ןּפָארט ןדעי ַא ןיא .ןעמונעג-לַאיצָאס טלעטשעגרָאפ רע טָאה

 ,הרות רעשידיי ןופ םי רעצנַאג רעד טלגיּפשעגּפָא שיּפָאקסָארקימ ךיז טָאה עלעטעטש

 5555 טאש. ,........ יד קיטרַאנגײא רעשידיי ןוא עיצידַארט רעשידיי

 ןיולב ?ןןרעדנַא םוצ סנייא ךעלנע ןעוועג ךעלעטעטשי-סנּפָארט יד ןעד ןענייז ןוא

 ;ןטכודסיוא ױזַא טנעקעג ךיז טָאה וויטקעּפסרעּפ רעטייוו ַא ןופ ןעזעג ,םיקחרמ ןופ

 דלַאװ ןיא קינייװעניא !תושודק תולהק עשידיי רעטנזיוט ןופ רעקישיור ַא דלַאװ ַא

 -עג עקיברַאפ סעדעי ןוא םיוב ןימ רעדעי ַא ןדיישרעטנוא ףרַאש רעבָא ךיז טזָאל

 .עלעגייפ-ליּפש טרָאס ןדעי ַא ןופ לוק עשיפיצעּפס סָאד ןוא ,סקיוו

 ,ונ .שמש-לוש ַא יו ,ךיז טכוד ,שינעפעשַאב שיּפיטָארעטס ַאזַא ,לשמל ,ןעמ טמענ

 שטנעמ ַא? עמעָאּפ רעד ןיא) שמש לאפר בר סרעייטש ךלמילא ןופ ךלהמ ערעסאוו ַאט

 קידנעטש ןעמערב עזייב ןבָאה ןגיוא עָארג; ענייז רעביא סָאװ ,("ןברָאטשעג זיא

 סעּפע --- ןגרָאמירפ-תוחילס ןיא ןוגינ ןייז ןוא "לימ ַא ןופ ןעלגילפ יו טלקָאשעג ךיז

 שמש לארשי 'ר ס'רונש רעטלַא וצ זיב ,"ןגרָאברַאפ ןעוועג םיא זיא קיטייװ ָאזַא

 טשינ ,רמז-ילכ ַא וצ ןכילגעג רעמַאה זיא'ס; ןעמעוו ייב ,(*רעמַאה רעד; דיל ןיא)

 רעמַאה ןופ ּפַאלק רעקניליטש ַאזַא ךיוא ;הנווכ רעד ןיא רָאנ ּפַאלק ןקרַאטש םעניא

 ."ץנורטס עשידיי ַא ןעק ןליּפשעצ

 ךיז טָאה םיובנגייּפ השמ ,לטעטש ןיא תבש םענעגנוזַאב-טלַא ןטימ זיא ױזַא ןוא

 "םיתבש ייווצ יד , ןיא יוװ ,"תורוד יירד ןופ הבצמ/ ןיא) םיתבש עלופרילָאק ענייז

 ןשיווצ לגנַארעג ןטימ *לטעטש ןיא תבש; ןקיברַאפ-טעפ ןייז ךיז טָאה ווָאלָאקָאס ןוא

 ןּוא ןעמיובנעגייפ ןופ רעײגכָאנַא ,ר ע ני ל ר ע ב עטנ ןוא ;השודק ןוא החונמ

 -סורַא ןזיוװַאב רעדיוו טָאה ,שיאערבעה ףיוא רענייז רעצעזרעביאירעלטסניק רעד

 ("תבש ברעג ןיא) לטעטש ןיא עינָאפמיס-תבש רעד ןופ רענעט עיינ ןעגנערבוצ

 ךָאד ןוא ?"הלגע-לעב לרעב, לטעטש ןדעי ןיא טשינ סע ןעק רעגייטש ַא רעוו

 -תורבק רעד לטייפ, ןּוא .ןעוװעג שדחמ טרָאפ ָאד סעּפע א ד יו ר ב סחנּפ טָאה

 רעד וליפַא ןוא .טנכיצעג עװַאקעשט רָאג ןיוש זיא ז ַא ל ג גילעז ייב "ןַאמ

 רעכעלטינשכרוד רעד טשינ ךיוא זיא -- ד ל ַא ג השמ ןופ "רעגָאז-םילהת;

 .רָאי ץנַאג ַא ןופ דיי-םילהת

 ףרַאד טייקכייר-ןברַאפ רעכעלטנייוועגמוא רעקיזָאד רעד רַאפ טידערק רעד ןוא

 רקיעב זיא סָאד --- רעביירש יד ןופ עטנָאק רעד ףיוא טכובעג ןרעוװ זיולב טשינ

 ,םענעטינשרַאפ-שיחצור םעד ,דלַאוװ-רוא ןשידיי ןופ תורישע יד ןעוועג
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 רעד זיא סָאד -- רוקמ עמַאס ןופ עטּפעשעג ןוויטָאמ עשידיסח

 ןיא םוירעטירק סָאד .קיטסירטעלעב רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןופ ןָאט-טנורג דעטייווצ

 -טשינ ןוא טייקמיטניא יד :טייקשירארעטיל סָאמ יד טשינ ןוא טייקטכע סָאמ יד ָאד

 -ַארד עטלצניקעג רעדָא גנונַאּפש עטפיורשעגנָא יד טשינ ןוא --- תומימת עטריירַאב

 רעד טשינ ןוא תוקקותשה ןוא תושגרתה רעכעלרעניא רעד ןופ טפַארק יד : עיצַאזיטַאמ

 .אלּפ-השעמ ַא ןופ קורדנייא רעקידנפיולייברַאפ ,רעכעלכעלפרעביוא

 ןבעל סָאד ןגָאזּפָא גָאט ַא לָאמ ןעצ טגעמעג ןרָאטַאװרעסבָא עקידנסיורד ןבָאה

 -על סלַא עיצָאמע עשידיסח עקיטכעמ יד ןלעטשקעװַא ןוא טלעו רעשידיסח רעד

 ןופ ןזעוו עשידיי סָאד טנעקעג רעבָא טָאה סע רעוו ,טיײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ עדנעג

 ענייז עלא ןיא סָאטַאּפ רעשידיסח רעד לפיוו ףיוא טסואוועג טָאה רעד ,קינייוװעניא

 ןיא אקווד המשנ עשידיי יד טרענרעד ןוא טזייּפש ןעגנוקריווסיוא ןּוא סעיצַאירַאװ

 .תונויסנ עטסרעווש יד ןופ ןטייצ יד

 טשיג רעבירעד לָאז ןוויטָאמ עשידיסח ןופ עיצקעלָאק-רעטסומ עטלעטשעגרָאפ יד

 -עג ןעמ זומ סנקירביא ; ןײטש-ריבָארּפ ןשירַארעטיל-ןייר ַא טימ ןטסָאמעג ןרעוו

 -ידנדיײשטנַא רעד .שיאערבעה ןופ ןעגנוצעזרעביא סנטסרעמ ןענייז סָאד זַא ,ןעקנעד

 טערקנָאק זיא עיצָאמע-ןסַאמ עשידיסח יד ליפיוו ףיוא ,ָאד זיא לכשה-רסומ רעק

 "בעל יד זיא ,ןגיוא יד ןיא ךיז טפרַאװ סָאװ ,םשור רעטשרע רעד ,טנענַאמרעּפ ןוא

 -רעביא ןָא ,רָאי טרעדנוה ייווצ עגרַאק יד ךרוד ױזַא ,ויטָאמ-םש-לעב ןופ טייקיטפַאה

 לעיצעּפס .עיצַאיצנערעפיד עלַאקָאל ַא קיטנעק טרָאפ זיא ָאד סָאװ ,רעמ טשינ .סייר

 -לעב ןופ עלעגיוו סָאד ,עיצילַאג ןופ םיחטש יד ףיוא לח עטגָאזעג-ןביוא סָאד זיא

 ,ש יל ויי מ בודילאומש ווא ש ט יווָא קש ַא מט םירפא השמ .בוט-םש

 ןוא טייקשירפ ערַאסָאװ טימ קידנרעלַאב ןוא ,סוחי-אלמ ,ךעלקינייא-עשיבר עדייב

 .םש-לעב ןופ טירט יד ןעגנורעדליש ערעייז ןיא ּפָא-ןכליה סע טייקשיטנעטיוא

 --- ןלױּפ-ןיורק ןופ רעלייצרעד עשידיסח יד זַא ,רָאלק זיא טייז רערעדנַא רעד ןופ

 -עג ןרָאװעג ןענייז -- ןרָא ןטשרע םעד ָאד טמענרַאפ ר ע ק ס פ יל  באז ןוא

 ,וָאנַאכעשט ,רעג ,קצָאק ,ןילבול :ןעמָארטש עשידיסח עקידרעטעּפש יד ןופ ןגָארט

 ןבעל ןשידיסח ןופ קימַאניד רעד טימ ןיטולחל ךיז טקעד קיטַאמעט עשידיסח רעייז

 ץלַא ךיז טָאה ,לביטש רערעג רעװעשרַאװ ַא ןיא רעטעוװעדָאהעגפיוא רעד ,רעקסּפיל

 ,רעדנַאסקעלַא ,קצָאק ,עכסישּפ ןיא ןתואלשלתשה ןוא ןתוגהנתה יד חכמ טכרַאהעגנייא

 -געטיוא רעקינייװ-רעמ טוואורּפעג רע טָאה סָאד ןוא --- עקרָאװ ,ווָאנַאכעשט ,רעג

 -לעז סָאד ."תורוד יירדא גנולייצרעד רערעגנעל ַא רענייז ןיא ןעגנערבוצסיױרַא שיט

 רעכעלמיטסקלָאפ רעשידיסח ַא ,ט כ ע ר לרעב ןגעװ ןגָאז וצ ךייש זיא עב

 -עטכיד טימ רעלַײצרעד רעטריטנַאלַאט ַא ,ן{ ה כ ה הידכבוע רעדָא ,רעביירש

 סָאד ,שי רעשידיסח רעד ןעוועג ייז רַאפ ןענייז קצָאק ןוא ןילבול :ןטנעצקַא עשיר

 ,תושממ עשידיסח
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 ,תפ י ה דו ה י ןעוװעג זיא טינש ןטיירב ַא רָאג ןופ רעביירש-תודיסח ַא

 ַא ןוא לקינייא רעזנַאצ ַא ןיילַא .אריּפש דוד : ןעוועג זיא ןעמָאנ רעקיטכיר ןייז סָאװ

 עטעברַאַאב-ךעלטנירג ןוא עטבעלעגכרוד-ףיט ,עיירט-שירָאטסיה ענייז .ןוז רעשיבר

 -גָאט רעשיאערבעה רעד ןיא טריטויבעד טָאה רע עכלעוו טימ ,ןטערטרָאּפ עשידיסח

 ןבעג וצ גנַאגוצ םעיינ ץנַאג ַא טקידניקעגנָא טָאה ,(1925 ,עשרַאװ) ?םויה? גנוטייצ

 -ַארגָאנָאמ רעשידיסח ַא ןבעג וצ ,ונייהד : םרָאפ רעשירעלייצרעד ַא ןיא שממ תודיסח

 ןיא ןעוועג ךישממ טשינ רע טָאה רעדייל ,רָאלקלָאפ ןשידיסח טימ טבעוועגכרוד ,עיפ

 רעלענָאיסעּפָארּפ ןיא ןעגנולשרַאפ ןרָאװעג רע זיא לענש .גנוטכיר רעקיזָאד רעד

 .יחרזמ ןופ ןעייר יד ןיא טעברַא רעשירעיצרעד-רוטלוק ןיא ךיוא יו ,קיטסילַאנרושז

 ןגעוו ןביירש וצ ױזַא יו רעטסומ ַא רעבָא טביילב "דיי רעטוג רעד, טערטרָאּפ ןייז

 .תודיסח ןקידעבעל

 ,רעגנוי רעד סױרַא טגנערב בוטש רעשידיסח-תמא ןַא ןופ םעטָא ןקידלּפַאצ םעד

 ,ףיוה רערעג ןופ בורק רעטנָאנַא ,רענימ ַא ק ןנ ח ל א רעטריטנַאלַאט

 ."החמש ןופ חוכ ןטימ, ןדָאלַאב ןוא "תודועס שולש סנדייז, ןטימ טּפַאזעגנָא זיא סָאװ

 ןופ ןצירּפש-רעייפ ןוא ןעקנופ תניחבב יו רעמ טשינ רעבָא ןענייז ץלַא סָאד

 ַא ןוא ילג ַא ךיז טליפ ןעקנופ יד ןיא ליפיוו ףיוא ןוא .רעקַאלפ ןשידיסח ןקיטכעמ

 זיא -- חוכ ןקידנדניצ ַא ץלַא ךָאנ ןציזַאב ןצירּפש-רעייפ יד ליפיוו ףיוא ,רעטַאלפ

 .תובהלתה ןשידיסח םעד ןופ טייקיטפַאהבעל רעד רַאפ תודע ןַא סָאד

 בי

 -ַאש לייט ןיא טלוב גונעג ךרוד ךיז טגָאלש וװיטָאמ רעלַאיצַאס רעד
 זיא םעלבָארּפ עלַאיצָאס סָאד םגה .רוד ןרעגנוי ןופ רעביירש עזעיגילער יד ןופ ןעגנופ

 רַאפרעד סע טָאה ,"ץרעמש-טלעווג חסונ ,קידתומימת גונעג ןעמונעג ןרָאװעג טפָא

 וליפא ןגעמ ."םלועה ןוקית; ןופ סָאטַאּפ ןטקיטפערקַאביזעיגילער םעד טגָאמרַאפ

 ןסקַאװ --- וויאַאנ רעדָא ןדײשַאב ןעגנילק ןעגנופַאש עטכױהַאב-לַאיצַאס עסיוועג

 סָאװ ,רשוי-הרות ןופ גנואיושנָא-טלעוו יד זיא סָאד ,גנואיושנָא-טלעוװ ַא ןופ סױרַא ייז

 רעד ןופ רעדנירגַאב עשיגָאלָאעדיא יד ךרוד טרילומרָאפ ןרָאװעג יײנסָאד ןופ זיא

 | ,?לארשי תדוגא ילעוּפ, יד ,גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשיסקָאדָאטרָא

 -יא ןרילומרָאפ ןזָאלעג רעטכייל ךיז טָאה רשוי-חרות ןופ הטיש יד זַא ,רָאלק

 ךיז טזָאל ךָאד .שירעלטסניק יז ןקיטלַאטשעג וצ יוװ ,שיטסיצילבוּפ-שיגָאלָאעד

 ןכיירטשוצרעטנוא ץנעדנעט עטגַאװעג יד רעביירש עזעיגילער עקינייא ייב ןקרעמ

 -עג ןוא טכער) טּפשמו קדצ ןופ עיידיא יד :רשוי-הרות ןֹופ ןעיידיא-טנורג עדייב

 טשינ רענייק ָאד לָאז ןוא ,םידסח-תולימג ןוא תונמחר ןופ עיידיא יד ןוא (טייקיטכער

 יד ביוא .ליפעג-םימחר סָאד ןגעלפ ןופ טרעוו ןשיטע-לַאיצָאס םעד ןיא ןייז לזלזמ

 רעד ףיױא טעוװעריקעג ךעלטנייועג טרעוו טייקיטכערעג ןוא טכער רַאפ העיבת
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 םעד "ךומכ ךערל תבהאו; ןופ הרות יד רעבָא טגייל ,שרעדנַא ןצימע ןופ סערדַא

 םענעגייא סנשטנעמ םעד יּפלכ ,ןיילַא ךיז יּפלכ העיבת רעלַאיצָאס רעד ףיוא קורדכָאנ

 רעד ןיא אקווד טרירטסנַאמעד ןרָאװעג זיא ןופרעד תמא רעפיט רעד ןוא .ןסיוועג

 :שטייט זיא תמא רעקיזָאד רעד ןוא .סעיצולָאװער עלַאיצָאס עסיורג יד ןופ הפוקת

 -ָאס יד ןריטנַארַאג טשינ טייוו ןעק ןביוא ןופ םישזער-סגנַאװצ רעלַאיצָאס ַא זַא

 ןכיירגועד טשינ ךיז טזָאל רשוי ןלַאיצָאס זַא ; קינייװעניא ןופ טייקיטכערעג עלַאיצ

 טסקַאװ עביל"ןשטנעמ זַא ,םימחר וצ ןעיצרעד טימ רָאנ תוירזכא ןריוויטלוק טימ

 -ָאװער עקיטולב ןופ סעילַאװכ עקימיוש יד ףיוא ןוא ןדַאקירַאב יד ףיוא טשינ

 ןוא חומ ןוא ץרַאה ןופ לרעמעק ןדעי ןיא טצנַאלּפרַאפ ןרעוו זומ יז רָאנ --- סעיצול

 זומ ןוא --- שינדנעלברַאפ-ןגיוא ןוא ײרערַאנ-טסבלעז רעדעי ןופ ןרעוו ןטיהעגּפָא ןופ

 רָאּפ עשּפיה ַא ןגרָאז רַאפרעד ןוא -- טביאעג ןוא טגעלפעג ןרעוו רדסכ וצרעד

 | ! תווצמ ג"ירת יד ןשיווצ ןופ קילדנעצ
 -ילער רעד רַאפ ןעגניזסיוא טוװאורּפעג טָאה רעלסעפ ןויצ-ןב זַא ,רעבירעד ןוא

 ןעגנולקעג םיא ייב סע טָאה --- רשוי ןקידהרות ןופ ןמיה ַא טפַאשרעטעברַא רעזעיג

 :ױזַא

 גראב םעד יניס ףיוא טקעלּפטנא ךיז טָאה סָאװ ,ט"ג רעד
 ; קרַאטש טייז ,קיליײה טייז : ןליױפַאב זנוא טָאה רעד

 ,רָאלק ןוא ןייר ץראה סָאד ,תובשחמ יד קנַאלב
 ! רָאװ ןוא קיצרַאהמרַאב ,םישעמ ערעייא טכערצג ןוא

 ;טיונ ןוא טכערמוא טציײז סע רעװ ,ייװ םוראד -- --

 ! טיורב ןוא טסיײיג ןפַאש סָאװ יד טשטנעבעג ןוא

 -לַאהעגסױא רעד טשינ זיא "ןמיה; ַאזַא ןופ םוירעטירק סָאד -- רעדיוװ ןוא

 םוצ ָאד טמוק סָאװ ,הפקשה-טלעוו עזעיגילער יד רָאנ ןזרעפ יד ןופ םטיר רענעט
 ,קורדסיוא

 -גנוי עּפורג רעצנַאג ַא ןופ טסעמרַאפ םעד ןגעוו ןגָאז וצ ךייש זיא עבלעז סָאד

 ַא טימ ןבָאה סָאװ ,זיירק ןקידרסומ-ש'הבישי ןופ לעיצעּפס ,רעביירש עזעיגילער

 -ָאס סָאד ןריזייטקַא וצ אליממ ןוא ןכיירטשוצרעטנוא טכוזעג הנווכ רעשוריפב

 בקעי םהרבא :סעקינ'רסומ-רעביירש יד ןעוװעג ןענייז סָאד .ליפעג עשיטע-לאיצ

 ,ז ַא ל ג גילעז ןוא ,(לאירא) ג ר ע ב נ ע ש דוד ,ק יוו אז אל

 -םייח-ץפח רעד ןיא טרפב ,תובישי עשיווטיל עטמירַאב יד ןיא ענעסקַאוװעגסיױא

 -רַאפ ןעוועג קידנעטש זיא ןעגנורעדליש ןוא ןציקס ערעייז ןיא ,ןודָאר ןופ הבישי

 ןופ דליב ןקיטפערק ןיא סָאד זיא ן'זַאלג ייב .,וויטָאמ רעשיטעילַאיצָאס רעד טבעוו

 סָאד זיא ן'גרעבנעש ייב ,("קנַארק") קינ'םייּפכ-עיגי םעד ,רעדיינש ןקנַארק םעד

 רעד טגָאזעג טָאה ױזַא; עיצַאזיװָארּפמיא ןייז ןיא טריטנעצקַא קרַאטש סרעדנוזַאב

 עשיטסיפיצַאּפ-שיטסינַאמוה ןופ בָאגוצ ַא טימ ןבעגעג סָאד זיא ן'קיװאזַאל ייב ,"טניוו

 ערעטיב ַא רָאג טרעהעג ייד ןופ ךיז טָאה וצרעד ."רעלדיפ ןדנילב, ןייז ןיא רענעט

 -עטשרעטניה טייוו ןעייטש סָאװ ,םיריבג עמורפ יד ,"ןדיי ענייש, יד חכמ עריטַאס

 ."וריבחל םדא ןיב; ןופ טיבעג ןפיוא קיל
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 תירחאב היהו, ןופ םיורט ַא זיולב ןעוועג טשינ ָאד זיא גנונָאמ עלַאיצָאס יד

 עלוילע דיל-גיוו ןכעלמיטסקלָאפ-זעיגילער ס'נייטשיזאלג תידוהי ןיא יוװ ,"םימיה

 "אל ןיא יו גנורעדָאפסױרַא-ספמַאק ענעּפָא ןַא ןעוועג זיא סע -- ,ןיינ -- :"עלויל

 -ָאנַאמּפיל ןיא יוװ רָאג רעדָא ,"רעזייה ןוא ןוורענע דליב ןשיריטַאס ןקידיינש סקיוואז

 -ַאינימ ןטנָאמרעד-טצעל םעד ןיא ."ןושל-רחסמ; רוטַאינימ רעקיסייב סרעלעה-שטיוו

 ןיא ןקוקוצנײרַא גהונ ךיז זיא דיי ַא ןעוו ,טייצ-לולא אקווד סע זיא דליב-רוט

 ןתוא לופכל שיו, זַא ,הצע יד סױרַא שמש לשרעה ןטרָאד טנרעל ,ונ .רפס-רסומ ַא

 -ּפָאט ףרַאד ןעמ זַא ,סע-טסייה :"םיבוט םיזעמבו הלפתב ,הרותב םישודקה םימיה

 ןטעב רעבָא רע טמוק --- םיבוט םישעמ ןוא תווצמ טימ געט עקילייה עקיזָאד יד ןעל

 -ּפָאט רענעי ךיז טסייה ,רעסערפדלָאג עלעסָאי 'ר סנרפ ןוא יאבג םייב הבוט ַא

 עקַאט ךיז טעוועטנובעצ ףיורעד ןוא .תיביר עכיוה טימ הבוט רעניילק רעד רַאפ ןעל

 יד ןיא רעשיטסַארד ןוא רעפרַאש ךָאנ !שמש רעקידנגייוש ןוא רעליטש רעד

 'ר ןגעוו ן'קיוואזאל ןופ עריטַאס רעד ןיא טלעטשעגסױרַא רשוי-הרות רַאפ העיבת

 ,זעוורענ ךעבענ טרעוו סָאװ ,רעציזַאב-זיוה רעװעשרַאװ ןכייר ַא ,טַאלברעפיצ םייח

 טקידלושרַאפ ךיז טָאה רֶע לייוו ,דיי ןשידיסח ןעמערָא ןַא ןריסימסקע טמענ רע ןעוו

 !שטייט'ס; :םערוטש רעקידלַאװעג רעד סיוא טכערב ָאד ןוא .טלעג-הריד ןיא

 ןיא ןעמַאזוצ ךָאד רימ ןענװַאד !?ןעשעג סעכלעזַא סע לָאז ן'מייח 'ר ייב ? ןכתיה

 ןעמַאזוצ ךָאד ןעמ טציז ,ארמג טַאלב ןייא ןעמַאזוצ ךָאד רימ ןענרעל ,לביטש ןייא

 רעד סָאװ ,ייברעד עשיטסירעטקַארַאכ עמַאס סָאד ןוא -- -- 7?! שיט סניבר ןייא ייב

 ןקיזָאד ןופ סערדַא רעד ףיוא זיולב טשינ טריזינָאריא עריטַאס רעד ןופ רבחמ

 עקיצרַאה רָאּפ יד ןופ עטנָאק רעד ףיוא ךיוא רָאנ ,טריוו-זיוה ןשידיסח ןזָאלצרַאה

 -יצעגסיוא-ןייש ַא טימ ץרַאה עטּפמעטרַאפ סָאד ןריר וצ ןביולג סָאװ ,ןדיי-לביטש

 ! ווירב-השקב ןטלעק

 עטסרעטיול עמַאס יד ןופ טזייּפשעג ,זיורבפיוא רעלַאיצָאס א ןעוועג זיא סָאד

 ןוא דובכ ןכעלשטנעמ םעד ןטיהּפָא לייוו ;ןלַאװק-הנומא יד ןופ -- ןלַאװק

 * ,"םיקלא םלצ, םעד ןעװעטַאר וצ ָאד טיידַאב עדריוו

 גי

 -- זיורבפיוא ןַא יו קיטנעק ךיוא ָאד זיא וויטָאמ-לארשי-ץרא רעד

 ,עקילַאװק-רוא ,עפיט רָאג ןענייז ןעלצרָאװ ענייז סָאװ ,זיורבפיוא ןַא

 -כרוד יד) ןליוּפ ןיא רעייפ-המחלמ םעד ןלעטשנייא ןטימ ךיילג ,א"פרת רָאי ןיא

 -ילַאנגיס ןרָאװעג זיא (טנכערעגניײרַא 1920 ןופ עיזַאװניא עשיטסיװעשלָאב-ןעלַאפעג

 טימ םוטנדיי ןשיסקָאדָאטרָא ןופ תוררועתה עקידלארשי-ץרא עקיטכעמ סָאד טריז

 "נא רעד ןופ ,לארשי-ץרא ןייק ןיבר רערעג ןופ העיסנ רעשירָאטסיה רעטשרע רעד

 רעשירעפמעק רעטרופקנַארפ רעד ןופ רעמיורט ןוא גָאלָאעדיא רעד טָאה טייז רערעד

 ךישממ רעשיגָאלָאעדיא-קיטסייג ןוא לקינייא סָאד) רעיורב קחצי ר"ד ,עיסקָאדָאטרָא
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 -ץרא ןרַאפ טלעטשעגנייא שיטקַארּפ ןוא שיטערָאעט ךיז (שריה לאפר ןּושמש יבר ןופ

 ןַא זיא סָאװ ,"ןרוּפש-חישמ, ,ףור ןקידנריר-שיטעטַאּפ ןייז ןיא .יובפיוא-לארשי

 טיצ ,םזינויצ ןטסַאפעגפיוא-ךעלטלעוו םעד ןגעקַא גָאזנָא-ספמַאק רעשיטסַאיזוטנע

 "וקעס םעד ןוא ("םזיחישמ.) ץראה ןינב ןוא הילע ןשיווצ עיניל-דייש עפרַאש ַא רע

 -טסבלעז רעד ןופ רעבעג-ןָאט ןוא םיגיהנמ יד ליפיוו ,(?םזיציטילָאּפ,) םזינויצ ןרעל

 -עגרעביא קיטסייג ןרעוו וצ טשינ טלגנַארעג ךיז ןבָאה עיסקָאדָאטרָא רעקידנעטש

 ןופ ןָאפ רעשירעפמעק ןייז טימ םזינויצ ןרענָאיצולָאװער-ךעלטלעוו םעד ןופ ןעקנָאװש

 ןינב ןופ הרושב רעד ךרוד טליּפשעצ ןרָאװעג ךָאד ןענייז ױזַא --- ?םייוגה לככ היהנ;

 רעביירש ערעייז ןוא ,ןדיי-הנומא ייב סענורטס-המשנ עטסעטרַאצ עמַאס יד ץראה

 ,םכותב

 -יל רעזעיגילער רעד ןופ רעייגרָאפ רענעטינשרַאפ-גנוי רעד ,םיובנגייפ השמ

 ןיא ,ןשרַאמ-הילע עקידהמחלמ'ךָאנ עטשרע יד ןופ ךליהּפָא םייב טָאה ,רוטַארעט

 םעד ןופ ליומ ןכרוד ןרעה טזָאלעג ,עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ןופ טירט-סופ יד

 עכעלגנַאב-זעיגילער עכלעזַא ("םימי העבש ףיוא; דליב ןיא) םולש ,ןוז ןשינבר

 : רענעט

 ןעד רע ןעק ,תוטיחש עשירפ גָאט ןדעי ,תוגירה עשירפ .ןגָאלשרעד זיא ללכ רעד -- --=
 טמערַאװ סצ .לארשי ץרא ,הנוילעה החגשה רעסיורג רעד וצ רעק ךיא . . . ? ןעמענרַאפ טסיירט ַא

 .סיוא רטטצעל רעד ,םעלַא ןוא ץלַא ףיא רעפטנע רעסיורג רעד סיזיא ןיוש ןוא ץרַאה סָאד

 ץלַא ,םַאזיױרג יװ ןייז טייצ יד לָאז ...ףיוא ךיז טּפַאכ ןגיוא-ססוג יד ןיא ץנַאלג רעגעגנַאגעג
 "-- -- אחישמד אתבקע ...יז טרעװ ךיירליצ רעמ

 ,ץולח-רעביירש רעשירעכוז-קיבייא רעטסיירד רעד ,יקסוואלסידיואוו-רעטכייל

 ךיילג עקַאט סע ןוא) ןפורעגסיוא יודיו ןשירָאטַאמַאלקעד-קישיור ןייז ןיא טָאה

 "ו הלוע ןיב'כ, :(השעמל הכלה ,ןעוועג םייקנ

 ,תולג ןיא ןטכַאמש ָאד רענייב ןוא שיילפ ןיימ,
 -- ןעלמיה עטעשטּפָאקרַאפ רעטנוא ןריויעצ ָאד טגיל

 ,סנברַאש עקילײה וצ ,ס'ודרי ערעטיול וצ : ןיהַא-רָאפ ךיא

 ,ןגרָאמ טשינ ןוא טניה טשינ ,ןטכענ טשינ -- רָאפ ךיא

 ײ--- --- ןגרָאז ןוא ןדייל ןָא ,ןטרָאד ךיא ןיב טָא רָאנ

 טכוזעג ָאי אקווד רעטעּפש ןטרָאד טָאה הלוע רעשיטיסַאיזוטנע רעבלעז רעד

 ,עקיטסייג-ןייר סָאד *סנברַאש עקילייה יד, ןשיווצ ןֹוא "ס'נדרי ערעטיול יד; ייב

 עקיברַאפנדיײשרַאפ עלַא ענייז ןיא ! עקידתראפת:-תמא סָאד ,עקידלצרָאוװ-שידיי סָאד

 ,ןרוטַאינימ ענייז ןיא טרפב ,שידיי ןיא יו תירבע ןיא ױזַא ןעגנופַאש-לארשי-ץרא

 ענייז וצ טסַאּפעגוצ ןעוועג דארג זיא סָאװ ,שידיי ןקיטנאק:ףרַאש ןייז ןיא ןבירשעג

 -ןייא עטַאװעזירּפַאק-שיטסירוטופ ןוא ןשינעלבירג עשיטעטסע-שיטסילַאודיװידניא

 רעיינ רעד ףיוא גיוא טקידירפַאב-טשינ ,שיטירק ַא טימ טקוקעג רע טָאה ןלָאפ

 ןייז ,"תפצ, ןייז ,לשמל ,עז) טייקכעלקריוו-לארשי-ץרא רעקידנרירביװ-קידלּפַאצ

 -עג'שידיי ,ןקידנענָאמ-קיליײה ןקיבלעז םעד טימ ןוא ("למרכ רעד; ןייז ,"ןורימ,

 טָאה סָאװ ןוא .יברעמ-לתוכ םעד ףיוא טקוקעג וליפא רע טָאה גיוא ןקיטפַאהנסיוװ

 עמורפ קילב ןכעלגנירדכרוד-קידיינש ןייז טימ ןעזרעד טָאה רע ?ןעזרעד טרָאד רע
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 -םלוע ףיוא ןטעב עכלעוו עמורפ- טשינ ןוא הזה-םלוע ףיוא ןטעב ןעמוק עכלעוו ,ןדיי

 ...אבה

 -ץרא סָאד ןגעקַאד ,זיא רעלייצרעד ןשיטסילַאער םעד ,ן'שטיװָאנכַאש גילעז רַאפ |

 ןופ דָאירעּפ ןטשרע ןיא .טריצילּפמָאק ןעמוקעגרָאפ טשינ ןיטולחל םעלבָארּפ-לארשי

 -וצ ןסעצָארּפ עדייב ךָאד סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןענייז דנַאלשטיײד ןיא רָארעט-יצַאנ

 .ןקיליוויירפ ןטימ "ןויצ-תביש, ןופ סעצָארּפ-סגנַאװצ רעד :שינַאמרַאז ןלַאפעגפיונ

 םעד טנכייצעג ייז ןבָאה ןעמַאזוצ עדייב סָאװ ,"לארשי הבוש/ ןופ סעצָארּפ ןקיטסייג

 ,?םייהַא געוו;

 ןשיווצ לגנַארעג םעד ,לגנַארעג-ןעיידיא ןקידלארשייץרא ןופ וויטָאמ-טנורג רעד

 ןלַאנָאיצַאנ ןטסַאּפעגפױא-ןרעדָאמ םעד ןשיוצ ,"תדלומ, ןשיוצ ןוא "שדוקה ץרא;

 ןשידיי ןקיבײא םוצ רעקקירוצ ןגעוו הגשה רעשידיי-ףיט רעד ןוא ףמַאק-סגנואיירפאב

 ,("הדוהי ןופ לָאט ןיא ףניפ יד; ץיקס ןייז ןיא) ןרעייטש ייב ןַארַאפ זיא ,רוקמ

 רענָאמ ןוא רעפמעק רעד ,רעלסעפ ןויצ"ןב ןעוועג סע זיא לָאמַא רעדיוו ןוא

 יװ ,ןגַארפ עדייב שיטנעדיא ןעוועג ןענייז םיא ייב סָאװ ,תושדחתה רעזעיגילער ןופ

 םדקומ-יאנת א סלַא דנַאל םוצ רעקקירוצ רעד :עבטמ רעבלעז רעד ןופ ןטייז ייווצ

 גנושטייטסיוא עשיגָאלָאעדיא עלופ יד !הנומא רעקידתומילש וצ רעקקירוצ םוצ

 ןופק :ןעמָאנ ןשיטַאמָאטּפמיס ןטימ רושָארב ַא ענייז ןיא ןבעגעג רע טָאה ןופרעד

 ןיא ןטיידנָא טװאורּפעג סע רע טָאה שירעטכיד ."יד-ש תוכלמ זיב לארשי תוכלמ

 :?קיטישּפ , דיל ןשיטעטַאּפ-שיגַארט ןייז

 -- -- קרַאטש רעװ ןוא ףיוא-ךַאװ ,קלָאפ ןיימ ,ףיוא-ךַאװ;

 ודלעפ ןוא דלַאװ וצ ,םי ןוא םוא גרַאב וצ ךיז רעק

 -- ןרערט ענייד טימ יז טכײפַאב ,דרע-עמאמ ןיא ןייא לגענ טימ ךיז בָארג

 -- -- ,קרַאק םענעגיובעג ןייד סיוא-ךיילג ,רענייב ענייד טפאז טימ ןָא-סיג

 -- -- קלָאפ ןיימ ,לָאמַא יװ ךיד בלאז ךיא

 ךי

 עשירעפעש עסיורג ףיוא ןעגנוטיידנָא רעכיג ןענייז סָאװ ,ןציקס

 יד ןיא .עיגָאלָאטנַא רעד ןיא "ןציקס, גנולײטּפָא יד טניימ סָאד -- סעיציבמַא

 -רַאפ ןופ ןשטנעמ-ןעּפ עזעיגילער ןופ עירעלַאג ַא טלעטשעגרָאפ ָאד טרעוו ?ןציקס;

 ןוא ןטפַאשדנַאל ןופ עפש ַא טלקיוועגרעדנַאנופ ָאד טרעוו סע :רעבילַאק םענעדייש

 ןליטס עשירַארעטיל ןופ עמַאג עכייר ַא סיוא ָאד ךיז טליּפש סע :תוביבס עקיטסייג

 .ןעגנוריסערעטניארַאפ ןוא

 ןופ רעגניזַאב רעד ָאד זיא טלַאטשעג'רעביירש עטסקידריוװקרעמ עמַאס יד

 ןופ ביילברעביא רעד רעגייטש ַא ,הביבס רעשידיי-זעיגילער רעטייװ-שיפַארגָאעג ַאזַא

 -נאו רעד ,ד נ ָא ה - ע ד ריאמ .םַאדרעטסמַא ןיא ָאטעג ןשידיײ-טלַא

 ,ָאטעג רעמַאדרעטסמַא ןופ רעלייצרעד רעזעיגילער-ךעלמיטסקלָאפ רעכעלרעד

 (! ףיױרַאד םיניבמ ןופ גנוניימ רעד טיול) שידנעלָאה ןטפַאהרעטסומ ַא ןיא סיוא טגניז
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 ןפיט עשידיי-ךעלשימייה סיוא-טרעטסיימ ןוא תוליפת-רעדניק עכעלשידיי-שיּפיט

 -רַאפ טיורב לקיטש ַא רַאפ המחלמ רערעטיב רעייז ןיא סָאװ ,רעלדנעה-ןסַאג ןופ

 ."אבה םלועל קלח; םעד ןָא טשינ ייז ןסעג

 רעד טרירעּפָא םירישכמ עשירעביירש ענרעדָאמ-רעּפיה ,ערעדנַא ץנַאג טימ

 סָאװ (רעלעה ש ט יוו ָא נ ַא מּפ י ל .י .א טסירוטַאינימ רעלופטנַאלַאט

 ,לשמל) סעיצַאיצָאסַא עקידנשַאררעביא טפָא ,עקיניזפרַאש טימ רע טצילב םוטעמוא

 תילכת רעד רָאנ ,("רעריפ-ןַאװַארַאק רעד ןוא רעפָאש רעד; רוטַאינימ עקיטכערּפ ןייז

 -רוהרה --- ַא ןפורוצסױרַא זיא םענייז גײצעגרעּפַאלק ןשיטסינרעדָאמ ןצנַאג םעד ןופ

 !הבושת

 ,דמלמ ןטבַאגַאב-טלַא ןַא ןופ פיט ַא ,ן ַא מ ס ו ז ןימינב --- רעדיוװ ןוא

 ןוא ,(רעיצרעד) "ךנחמ; ןעמָאנ ןטריזינרעדָאמ ןטימ טנכײצַאב ןרָאװעג ןיוש זיא סָאװ

 ליומ סעבָאב רעד ןופ גנַאזעג-רדח ןוויטימירּפ ןייז טימ טנַאסערעטניא אקווד זיא

 םיא ןבענ ..,(*! סיז-רעקוצ זיא ןבעל רעזדנוא -- טסניד רעזדנוא ןיא זנוא זיא ליואוו;,)

 סָאװ ,רעביירש-הצלה רעכעלמיטסקלָאפ ַא ,ל ר ע ּפ ןַאמּפיל טנָאמרעד ןרעוו געמ

 -ָאמוה םענרעדָאמ םוצ יו רעגָאז-ןעמַארג ןוא ןחדב ןקילָאמַא םוצ רעטנענ ןעוועג זיא

 ,רעקיריטַאס-טסיר

 ף יש .ל טריטסעפינַאמ וויטַאיציניא רעשירעביירש ןופ סָאמ עשּפיה ַא

 ןיא ןטסינָאטעילעפ עטסױװיטקודָארּפ ןוא עטשרע יד ןופ רענייא ,(שטיװעלַאטיּפש)

 ענעדיישרַאפ ףיוא ןעּפ ןייז טפרַאשעג טָאה סָאװ ,עסערּפ רעשיסקָאדָאטרָא רעד

 -סקלָאפ רעשיטסירָאמוה ַא זיב ןָאטעילעפ ןשיטילָאּפ-לעוטקַא ןַא ןופ : תואחסונ

 ןַא ןופ גנוריזינעצסניא רעלעוטקַא ןַא זיב עריטַאס רעשילָאבמיס ַא ןופ ,השעמ

 -רַאפ זיב רעװַאלסארב ןמחנ 'ר ךָאנ ןעגנוטכידרעביא עשיריל ןופ ,ל"זח תדגא

 ,טויּפ ןטלַא ןַא ןשטייט

 יול ר"ד ןופ גנופַאש עשיטסירטעלעב  ַא ,ןיירַא ךיוא טמוק *ןציקס, יד ןיא

 ,טייקבעלנעזרעּפ עשירַארעטיל עקיטייזליפ ַא רע זיא ןעועג .שטיווצצמעינ

 ןבירשעג ךעלטייהנגעלעג זיולב ןוא ןעייסע ןוא קיטסיצילבוּפ טימ ןבעגעגּפָא ךיז רעמ

 שיטַאמעט טגנילק סָאװ ,"םירדס יירדא טערטרָאּפ ןייז ןיא .גנולייצרעד ַא לָאמַא

 קיטנעק זיא ,"תורוד יירד ןופ הבצמ יד; גנופַאש-רעטסומ ס'מיובנעגייפ וצ ךעלנע

 זיא קילָאבמיס יד סָאװ ,ליטס רעשיטסילַאער-ךעלכַאז ַא ןוא קוק רעקיטרַאנגייא ןַא

 | .ןגרָאברַאפ ףיט ןירעד

 -וצ ןענייז ייז ביוא סָאװ ,ןורעפ לָאצ ַא ןייא םעד ץוח ןסילש "ןציקס; יד

 -סירעטקַארַאכ גונעג ךָאד ייז ןענייז -- רעדיל סלַא טריציפילַאװק ןרעוו וצ ךַאװש

 סרעדנוזַאב .םירבחמ ערעייז ןופ ןצנעדנעט עשירעביירש ןרירטסוליא וצ ףיוא שיט

 (םיובנריב יולה ףסו) ל " ג ס ןופ ןומזּפ ןכעלמיטסקלָאפ םעד ףיוא לח סָאד זיא

 ל"זח תדגא רעטנַאקַאב רעד ןופ גנוריזיטַאמַארד ַא זיא סָאװ ,*1 אמט רעדָא רוהט,

 ."יאנכע לש רונת; םורַא הקולחמ רעד ןגעוו

 -יורט יד ןענייז סָאד --- "ןציקס, יד ןיא לייט רעטסכעלקיטייוו עמַאס רעד ןוא
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 ןוא ,ךעלעגייפ-גניז יו טעשטשיּפעג םיוק טָאה לוק רעייז סָאװ ,רעגנַאפנָא עשירעמ

 יירעביירש ןינע רעד ךָאנ זיא ייז ייב .ןּפסָאנק עטנפעעצ-טשינ-ךָאנ יוו ןעוועג ןענייז ייז

 -ךימלת רעד ,ך יו ר ט ש נז ָא ר םייח ,לשמל .תושממ יוװ םולח רעמ ןעוועג

 -סיוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ךָאנרעד זיא סָאװ ,"ןילבול ימכח תבישי; ןֹופ קהבומ

 -תועינצ רעד ,ש ט יוו ָא ק ר ע ב  םייח רעדָא .ךנחמ ןוא ךירדמ ַא ןסקַאװעג

 ,עיצנַאטס-רעדנַאװ רעכעלנייּפ רעד ףיוא דָארג סָאװ ,ןַאמ-הבישי רענידַאר רעקיד

 ןוא טפַארק ַאזַא טימ טילבעצ טנַאלַאט ןייז ךיז טָאה ,יײכנַאש ןופ ָאטעג םעד ןיא

 ,ןבעל םענעטינשרַאפ ַא ןופ גנַאלקסיױא רעטצעל רעד יװ ,טייקפייר

 "רעדיוו ןוא ןעגנַאלקּפָא ללש ַא ןגרָאברַאפ ןענייז *ןציקס, יד ןיא : לכה'ךס ןוא

 .טייקשירעפעש רעטקיליטרַאפ-קידתוירזכא ןַא ןופ ןעגנַאלק

 וט

 ךעלטניב ענעבילקעגפיונוצ יד רעביא ָאד-טָא קידנרעטעלב

 -סולש עלופנייּפ יד ןײלַא ךיז ןופ יו סױרַא טמיוש ןעגנאזעג ענעטינשרַאפ

 : עגַארפ

 ענעטינשרַאפ יד דצמ גנַאלקסיוא-העיקש רעטצעל ַא סעּפע ןעוועג זיא יצ ---

 ?רעגניז

 -סַא ייוצ עגַארפ ענייא יד ךעלטנגייא טציזַאב ,טקירדעגסיוא ךיז שרעדנַא

 : ןטקעּפ

 -ַאב רעטכיד ןוא רעביירש עזעיגילער עטוװאורּפעג:רעווש יד ןבָאה סָאװ (א

 ?ןברוח ןקידנעקורנָא ןופ קילבנָא ןיא ךיז ןופ ןעגנערבוצסיורַא ןזיוו

 רעייז טימ טנַאעגרָאפ-טליפעגרָאפ רעביירש ןוא רעטכיד יד ןבָאה יצ (ב

 ?ןברוח ןופ ןקורנָא סָאד עיציאוטניא רעשירעפעש

 -ירפַאב ַא ןבעג וצ רעווש רעבָא זיא ןגָארפ עטרילומרָאפ-רָאלק עדייב ףיוא

 -קַארַאכ ןוא תוחמ םעד חכמ ,הניחב רעטשרע רעד ךייש סָאװ .רעפטנע ןקידנקיד

 לגנַאמ םעד בילוצ טרעװשַאב טושּפ רעפטנע רעד זיא ,ןעגנופַאש-ןברוח יד ןופ רעט

 עכנַאמ ןבָאה סעיצַאמרָאפניא עטבױלגַאב טול ,לַאירעטַאמדזייװַאב ןקירעהעג ןיא

 גנַארד ןשירעפעש ןוויסנעטניא ןַא ןזיוװַאב רעטכיד ןוא רעביירש ענעבעגעגנָא יד ןופ

 ןרָאװעג ןבָאה שוריפב ןלָאז ערעייז ןעגנופַאש עסיוועג ןוא ,ןברוח ןופ גנַאג םצע ןיא

 -םשה-שודיק ןופ :רעקיטכיר ,טכיל-העיקש ןשיטסַאטנַאפ ןופ עקַאט טלַארטשַאב

 ןפיוא ןעגנַאגעג ןריולרַאפ ןעגנַאזעג םיקמעממ עקיזָאד יד רעבָא ןענעז .קסַאילב

 ליפעגרָאפ ַא חכמ ,הניחב רערעדנַא רעד עגונ סָאװ ןוא .סנוויוא-ךלַאק יד וצ גנַאג

 -ָארּפ ןייז ןעמונעג וויטקעיבָא רעפטנע רעד זומ ,ןברוח םעד ברע גנונַארָאפ רעדָא

 ןופ זַא ,קיטכיר עקַאט זיא סע םירָאװ .ןשינערָאװַאב עטסערג יד טימ ןוא שיטַאמעלב

 ןעמענ סע ןוא תורוש עשילרעטסיוא ןלײשסױרַא טנייה ךיז ןעוט ןעגנופָאש עקינייא
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 ןופ רעבָא ךָאד זיא םוירעטירק קיטנייה רעזדנוא .תולוק עטפַאהליורג ןרעטיצּפָא

 -נײרַא ערעזדנוא רעכיג רשפא סָאד ןענייז ָאט ,ןעמונעג קילב ןוויטקעּפסָארטער ַא

 !ןעמעלַא ךָאנ ןופ -- םיזמר עטנעײלעגסױרַא ערעזדנוא ןוא תונווכ עטגיילעג

 עכלעזַא ןופ ייר ַא רעביא ןטכַארטרַאפ וצ ,תונמאנב ,ךיז טניול ןגעווטסעדנופ

 -האווצ יוװ ייהלע ןרעיוא ערעזדנוא ןיא טנייה ןעגנילק סָאװ ,ןשינערעהוצנָא ענדָאמ

 ,ןטפירשעג

 רעטשרע רעד ןופ הפוקת רעד וצ שזַא ןעגנירּפשוצקירוצ עװַאקעשט זיא סָא

 טרעװ לטעטש ַא; גנולייצרעד סמיובנגיפ השמ ןופ ענעצס ַא וצ המחלמ-טלעוו

 : ("לטעטש ַא; םתס ,לַאניגירָא ןיא) "ןבירטרַאפ

 -ןיב ַא ןוא למיה ןטימ םוצ געװ לקיטש א ךָאנ טָאה ןוז יד ...ןטונימ עטצעל יד;

 ןרעדור ןעמאווצ עלא .ןרופ עטצעל יד ...ּפָארַא לטעטש ןרעביא ןיוש ךיז טזָאל תושמשה
 סָאד .סַאג ןטימניא ,ײסָאש םעד ףיוא עלײװ א ןייטש ךָאנ ןביילב ןוא סיורַא לטעטש ןופ ןיוש

 "עג טשינ רענייק ןיוש זיא יצ ,םֹורֲא טיירב ןוא טייװ רעביא טפור ,ךיז טכַאד ,ןלעטשּפָא
 רעד ...ןרָאפסױרַא ייז ןעמענ טייקליטש עטיוט ַא ּפָאטרעפטנע םוטעמוא ןופ זַא ןוא ? ןבילב

 ןופ ךעלוײה עטצעל יד רַאפ קידנרַאפכרוד .,,לטעטש סָאד טוָאלרַאפ םעטָא רעשידיי עטצעל

 ךרוד .סיורַא ךעלרעטסנעפ ענעפָא יד ןופ רדסכ ןעמ טקוק ,טניואװַאב ויא סָאװ ,לסעג ןשיאיוג

 א ןופ טנעָאנ .רעטכעלעג א טימ םינּפ טיור טציװשראפ ַא טקוק קישטפול ןטלַארּפעגפױא ןַא
 י, ,,טנוה ןפלַא ןא ןופ ןליב זייב א ךיז טרעה לדנטרעג

 יִצ .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב שוריג ןשידיי א ןופ דליב ַא זיא סָאד

 יד תעב יװ ,גנַאגרעטנוא ןופ טעמוא רעבלעז רעד ןופרעד טשינ רעבָא טעייוו

 -יױג ןופ רעטכעלעג עשינָאלווייט סָאד ? ןעגנולדיזסיוא; עשיצַאנ עקידרעטעּפש

 טימ .ףשרַאמ-טױט, יד תעב רעבלעז רעד ןעוועג עקַאט זיא סױרַא לסעג ןשיא

 -טנזיוט יד ןסָאלשעגּפָא ןרָאװעג ךָאד זיא ליבעג-טניה ןוא טָאּפש-החיצר טרָאס ַאזַא

 ."ןיל -הּפ; ןופ עדנעגעל עקירעי

 ןלַאפעג ןיילַא ךָאנרעד ץרוק זיא רערעדליש רעקיטומייוו רעד םיובנגייפ ,בגא

 ןייז לייוו ,שוריג-יצַאנ םוצ ןעגנַאגרעד טשינ זיא רע .סעקישטשמָארגָאּפ ןופ ןברק ַא

 -ָאכַאלַאב ךרוד טקַאהעגרעטנוא ןרָאװעג זיא ןבעל שירעפעש-רעיוהעגמוא ,גנוי

 ןיא ןענישרעד זיא ,רָאי 28 וצ ,טיוט ןקיטייצירפ ןייז ךָאנ .סעדנַאב-םָארגָאּפ סעשטיוו

 לקיטרַא-דּפסה ַא (א"פרת ,עשרַאו) "דוי רעד; גנוטייצ-גָאט רעשיסקָאדָאטרָא רעד

 :זַא ןבירשעג זיא טרָאד ןוא

 רע טקנירט ןפנָארב ןייק ? דיי רעקירעי קיצנאװצ-ןוא-טכא ,רעגנוי א סע טברַאטש סָאװ ןופ,
 -סיוא טשינ שטנעמ אזא ףרַאד יצ ; טפַארק-סנבעל ןייז טשינ ןכערב תוואת עטסיװ ןייק ,טשינ

 השמ :ןגָאז וצ המיא ןַא זיאס -- ? דיי אזא סע טבראטש סָאװ ןופ ? ןרָאי ענייז קיאור ןבעל

 סנבעל עשידיי ליפ יווא טָאה עכלעװ ,המוהמ רעדליװ רעבלעז רעד ןופ ןברָאטשעג זיא םיובנגייפ
 ןבָאה ,ןעגנאגעגכרוד ןלוּפ ןיא ןענייז סעשטיװַאכַאלַאב יד תעשב .טקַאהעגּפָא טייצ רעד ןיא
 סָאװ ץלַא .טּפעלשעג הילת רעד וצ ךעלדנע ןוא טקינײּפעג ןוא ןגָאלשעג ,טעװעבַארַאב םיא יז
 !ןעגנעה דיי םעד וומ ןעמ ;ןפלָאהעג טשינ טָאה'ס ,ןבעגעגּפָא ייז רע טָאה טַאהעג טָאה רע
 "עג רעצ ןופ ןוא טקיטײװעג טָאה ץרַאה עשידיי סָאד רעבָא .סנַײּפלע רֶע זיא ןרָאװעג לוצינ
 ליטש ןיא ןוא טּפַאלקעגסיױא ךיז טָאה סע זיב ןּפַאלק ןבױהעגנָא קרַאטש ױזַא טָאה סע ; טצַאלּפ
 ",..ןבילבעג ןייטש

 -ינשרָאפ, לקיצ םוצ םיובנגייפ השמ רענעטינשרָאפ-גנוי רעד טרעהעג ,ןכבו
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 -העיקש עשלטעטש ענייז קנַאד ַא טניימ סָאד ,שיטַאמעט םתס טשינ "ןעגנַאזעג ענעט

 !לרוג ןכעלנעזרעּפ ןייז תמחמ ךעליירג רָאנ ,ןוויטָאמ

 רעהַא סריא תוכייש סָאד :טרעקעגמוא ןגָאז ךיז טזָאל ןרעװָאנילוא םירמ ןגעוו

 ,ץיושיוא ןיא קידנרָאפ ,לרוג סנבעל ןכעלנעזרעּפ ריא בילוצ זיולב טשינ זיא

 קיטנעק ןענייז סָאװ ,ןעגנַאזעג עכעלמיטסקלָאפ-ךעלגנַאב עריא תמחמ ךיוא רָאנ

 זַא ,קידריווקרעמ .רעדיל-הבצמ יװ (טליפעגרָאפ רעדָא) טכַארטרַאפ ןרָאוװעג חליחתכל

 -סוחי ריא ןגיילסיוא ןעמונעג טָאה יז תעשב ,"רצוא סעבָאב רעד, וצ המדקה רעד ןיא

 :יירשעג-טעמוא ַאזַא ןסירעגסױרַא ריא ןופ ךיז טָאה ,עלעווירב

 טקעדַאב ביוטש ןוא דמאז טימ טרָאד ץעגרע טשינ טגיל"ס יצ ,סייוו רעוו,

 "-- -- -- ? טקעמעגסיוא ןרָאװעג טשינ תובָא עניימ ןענייז יצ

 רָאג ךָאד ךיז טרָאּפ סָאד ? ליּפש-ןעמַארג ַא זיולב סָאד זיא --- ?"טקעמעגסיוא;

 ! *גנוטָארסיױא; : ףירגַאב ןשיצַאנ-לעניגירָא ןקידרעטעּפש ןטימ

 ןבָאה רעטסנעּפשעג-ןברוח יצ ,טקינײּפעג יז טָאה טימעג עשירעטכיד סָאד יצ

 ךיל ריא ןיא טנגעזעגּפָא ךיז סנטייצַאב טָאה יז זַא --- סיוארָאפ ןיא טגלָאפרַאפ יז

 : ?האווצ יד;

 ,לטעטש ןיימ ,ריד ףיוא טכַאנ עטוג,
 ,.+! דימת ןטוג ַא ןוא

 ?לטצלב ַא םיוב ןופ טשיור סצ יצ

 -- ? טעמוא רעד טגניז רָאג יצ

 ,ןןפערט עטלַא ןעור סע .טעּפש

 לּפַאטש ןייק טשינ ןיוש טצכערק'ס

 ,ןבעלק ןגיוא יד טיוט רעד טמענ'ס

 ...'ליּפמה, טצעל א גָאז'כ

 לטעטש סעבָאב ןיימ ףיוא טכַאנ-טוג --- --

 -- -- "! ךימת ןטוג א ןוא

 -גדלעה רעשירעטכיד ַא עקַאט רעדָא זירּפַאק רעשירעטכיד ַא ןעוועג סָאד זיא יצ

 ַא ןופ תודע-תייבג סָאד ןענעכייצרַאפ וצ עװַאקעשט רעכיז זיא סע רָאנ -- טומ

 םונהיגע ןקיזָאד ןיא זַא ,סקירב לאימחרי ,רעטכיד רעשזדָאל םענערָאװעג-לוצינ

 רעטייוו רעװָאנילוא םירמ טָאה ָאטעג רעשזדָאל ןפורעג ךיז טָאה סָאװ ,"הטמ לש

 עכעלמיטסקלָאפ ןופ עירעס עגנַאל ַא טניימ סָאד ,*עדַאימלעכ, ריא ןעניּפשעג

 -עש רעייז ןעוועג יז זיא ללכב ."םימכח רעמעלעכ,, עטמירַאב יד ןגעוו רעדיל-סַאּפש

 סָאװ ,"תיב-ףלא; קרעו לעניגירָא ןַא רָאג סעּפע טרָאד ןפַאשעג ,ָאטעג ןיא שירעפ

 םיבתכ עריא טימ קַאז-קור רעד .קרעוװ-ןיורק ריא סלַא ןטלַאװעג סע טָאה ןײלַא יז

 ,גוצ-ןטיוט ןיא ,געוו ןטצעל ןפיוא ךיוא טַאחעג ךיז טימ יז טָאה

 םתס טשינ ךיז טזָאל ,רעטכיד-טייצ ןקידמערוטש םעד ,רעלסעפ ןויצ-זב ןגעוו

 רעכלעוו ,דֹע .גנואעזרָאפ עלַאטַאפ ַא סעּפע חוכמ רעכיג רָאנ ,ליפעגרָאפ ַא חוכמ ןדער

 ןעמוקייב ייז טלָאװעג ןוא סעילַאװכ-טייצ עטעוועשובעצ יד טימ טלגנַארעג ךיז טָאה

 יו ,רַאמשָאק ןקיטולב םעד ןעזרעד םיצולּפ טָאה רע --- הנומא ןייז ןופ סָאטַאּפ ןטימ

 !ןדיי ןענָאילימ יײנסָאד ןופ טקיציײירק םוטנטסירק סָאד
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 ןיא ןעזרעד אקווד רע טָאה עיזיוו-סיורג עקיזָאד יד זַא ,שילרעטסיוא יװ ןוא

 -סיוא 1926 רָאי ןיא זיא סע ואוו ,ןלױּפ ןופ לטעטש ןשידיי ןקיזָאד ןיא ,?קיטישּפ;

 -פעה ַא ןזיוװַאב ןבָאה ןדיי ואוו ןוא תונברק עשידיי ייווצ טימ םָארגָאּפ ַא ןכָארבעג

 רעקיטישּפ ןפיוא .ץוש-טסבלעז ןטריזינַאגרָא ןופ םרָאפ רעד ןיא דנַאטשרעדיװ ןקיט

 -ילוּפ יד ןופ רענייא טָאה ,טלעװ יד טרעדורעגפיוא ותעשב טָאה סָאװ ,סעצָארּפ

 קלָאפ קיטכערטרעדינ ַאק :טרָאװ סָאד ןלַאפ טזָאלעג סעקישטשמָארגָאּפ-ןרעיוּפ עש

 סרעטכיד ןרַָאפ ָאטָאמ סלַא טנידעג סע טָאה גָאז רעקיזָאד רעד ןוא --- ?ןדיי יד ןענייז

 : זיורבפיוא ןקיטכעמ

 ...לָאצ ןיא ןיילק ןוא ךאוש : קלָאפ ןיימ ,ריד ייוו --- --.
 ,ןסַאג עשיטָאטש ןיא טביטשעצ ,קלָאפ ןיימ ,ריד יײװ
 ,ןסַאה וצ ,ךיד ןטכַארַאפ וצ טלעװ א ןָא טבייה'ס

 ,רעמיורט רעד ,ןוז ןייד לָאמא ץלָאה ףיוא טָאה ןעגנָאהעג יװ ןוא

 ...! רעמיײב-ןעגלאג ןענָאילימ ףיוא בײל ן יי ד טציא ןעגנעה טעװ

 ,וד ןטרַאװ וטסעװ ךָאנ גנַאל יװ ,ָא ,גנַאל יװ ,קלָאפ ןיימ ,ריד ייוװ --- --
 יור ןָא המשנ ַא טימ ,קיטייו לופ ץרַאה ַא טימ

 ,סַאג רעגנע ןייד ןיא "השורי, ךָאנ אנוש לָאז ןעמוק זַא
 "-- סַאפ-גנירעה קיצומש ןוא עלדַאװָארונש ,ןפנָארב טימ ןעלדנַאה וצ ןיײלַא

 טסיצילבוּפ רעמ דיל ןקידמערוטש-שירַאטנוב ןקיזָאד ןיא רשפא זיא רעלסעפ

 טפרַאדעג עקַאט טָאה רעטסנעּפשעג-רעדליב עכלעזַא ןלָאמסיוא ןייז ;רעטכיד יו

 רעפמעק םייב סָאװ ,רעקמייה ןשידיי ןוא רעקמוא ןשידיי םוצ םענייז ףור םעד ןעניד

 -ןוא-סנייא ןעוועג סָאד זיא רדח סמיובנריב ןתנ ןופ "תושדחתה רעזעיגילערג רַאכ

 : עבלעזסָאד

 -- ,קרַאטש רעװ ןוא ,ףיוא ךַאװ ,קלָאפ ןיימ ,ףיוא ךַאװ --- --
 -- -- טיג טגָאז ױזַא

 -- טלעװ רעד ףיוא ךולפ א סיוא:סיוטש ,קלָאפ ןיימ ,ײּפש א ךעלדנע ןיוש ביג
 "-- -- ףמַאק ר ע ט צ ע ל ןייד ךיז טנענעג'ס

 "ליב -ייוו עטפַאהרַאמשָאק עדייב ענייז קידנרעטישרעד שממ ןקריוו םעד ץָארט

 -עלע-טּפיוה עדייב טלעטשעגרָאפ רעטעּפש רָאי עקינייא טימ ךָאד ןבָאה סָאװ ,רעד

 -ירעביור רעד ןוא דרָאמ-ןענָאילימ רעשיטסידַאס רעד : קילגמוא ןשידיי ןופ ןטנעמ

 ! "השוריג רעשידיי רעד ךָאנ געיעג"ןענָאילימ רעש

 טָאה ,קיטולבטלַאק-שירָאטסיה :ןגָאז טשינ-רעיש ךיז טליווס ,שרעדנַא ץנַאג

 -רַאצ רעגנוי רעד ףוריט ןשיטימעסיטנַא-שיצַאנ ןופ ךורבסיוא םעד ןעמונעגפיוא

 ,ןילרעב ןופ ןסַאג יד ףיוא ץנַאט-םידש םעד ןיא .רעייטש ךלמילא ,רעטכיד רעט

 עקיטולב יד, טקילברעד רע טָאה ,ןעמָארגָאּפ עשיצַאנ יד ןופ גָאזנָא ןטשרע םעד ןיא

 םעד ןיא ןעלבירג ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא "תורוד ךרוד ןצנַאט סָאװ ,סנטָאש

 ,עז) "דיי ןקיבײא, ןשירעגיז-קיטסייג םעד ןיא ,"דיי עלעטניּפ , ןקיאורמוא-קיבייא

 טשינ םיא רעבָא טָאה סָאד .(ןעגנולייצרעד עטכַארטעגכרוד-שיגָאלָאכיסּפ ענייז

 רעקנַארק, רעד רַאפ ןייז ללּפתמ ןעמונעג רָאג טָאה רע ןענַאװ זיב טקידירפַאב

 :"טלעוו ַא ןופ סנּפָאקוצ , דיל ןשיטעטַאּפ-ךעלשידיי ןייז ןיא ,?עּפָארײא
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 ...ןיליפת ןוא תילט ןיא עטליהעג ןעייטש רימ,

 ; סנּפָאקוצ ססוג א ייב רימ ןעייטש סָאד
 -- תליפת ןָאט ןוא רימ ןטעב ױזַא

 ."ץּפָאריײא ,ןעייוו עריא ןיא ט'ססוג'ס ןעוו

 ,ןכוטמ הלוח םעד ,ןקנארק םעד ,טיג ,ףלעה
 :צרעװש יד ,דניז ענייז םיא ביגרַאפ

 ןקור ןיא רעסעמ א זנוא טכעטש רע יװ תורוד ןיוש

 *...סערעל ענייז טימ ןייז הכזמ זנוא ליװ ןוא

 ךָאנ ,טניה טנעײל ןעמ ןעװ ,רענייב יד רעביא רעדיוש ַא טייג טָא ןוא

 ,ןּפמַארק-הסיסג עריא ןיא טָאה עּפָארײא ע'ססוג עקיבלעז יד יוװ םעד ךָאנ ,ןעמעלַא

 "דייטש עכלעזַא --- ןדיי ןענָאילימ סקעז עראסאוו טקיליטרַאפ-ןעגנולשרַאפ ,ןגָאז-וצ-ױזַא

 : שודק ַא -- רעטכיד ַא ןופ תורוש-הליפת רעג

 ,ןןעגנאגעג הטיחש רעד וצ ףָאש יװ רימ ןענייז ױזַא;

 ; ןעמָארגַאּפ . ,. עפדַאד-ַאטױא ..,.ןגוצ-ץיירק

 ,ןעגנאל םעד ,רעסעמ ןופ טכענ טעװַארּפעג טָאה טלעװ יד
 ...!ןעמָאנ ןייד רַאפ ןברָאטשעג ןענייז רימ רעבָא

 ;ןברק רעד זיא ןיילַא יז ,עּפָארײא ט'ססוג רעטציא ןוא
 ?"המקנ; רצוגוא ,ט"ג סָאד זיא יצ

 -- ןברַאטש וצ ןעמעװ רַאפ טשינ ןבָאה ייז ,ייז ביגרַאפ

 ",..! ןעמָאנ ןייד רַאפ ןברָאטשעג ןענייז רימ ןוא

 -כיד ַא ןעוועג זיולב סָאד זיא -- *!ןעמָאנ ןייד רַאפ ןברָאטשעג ןענייז רימ,

 -שודיק ַא ןופ העדומ-תריסמ ַא ןעוועג תמאב סָאד זיא רעדָא ?ליפעגרָאפ שירעט

 ? ךיי ןטיירג-םשה

 רעד סָאװ ,טײדנָא ןַא סעּפע ,ןכייצ ַא סעּטע ןבָאה ןלעװ ךיז טלָאװ סיוועג

 זיא :ןטונימ עקידתונויסנ עמַאס יד ןיא טליפעג-טכַארטעג טָאה רעטכיד רעבלעז

 רעד וצ ןייג וצ טייקטיירג רעקיד'תובהלתה רעבלעז רעד ייב ןבילבעג עקַאט רע

 סָאװ ,ךעלנעזרעּפ ןרעייטש ךלמילא ןגעוו ןלייצרעד קינייװ ךיז טזָאל רעדייל ?הדיקע

 עקידריווקרעמ ץנַאג ןַארַאפ ןענעז רעבָא רַאפרעד .ןשינעבעלרעביאיָאטעג ענייז ךייש

 רעטלַא רעדורב-לרוג ןוא רבח-רעטכיד ןייז חוכמ ןתודע-תייבג ןוא ןטנעמוקָאד
 -ַאטעג ןיא אקווד זיא רעטכיד רעשירעגנַאפנָא רעגנוי ַאזַא סָאװ ,סָאד ןוא .רונש

 טָאה סָאװ ,ןדָאב םעד רַאפ שינגייצ-דובכ ַא זיא ,הגרדמ ַאזַא וצ ןסקַאוװעגסױא םעלק

 ,טרענעג ךיז טָאה רע עכלעוו ןופ ,ןלַאװק יד רַאפ ןוא ןבעגעגסױרַא םיא

 סעדנעגעל שממ םוא-ןעייג ,רוביגיָאטעג ןקיטסייג םעד ,רונש רעטלַא ןגעוו

 ,רעטכיד רעשזדָאל רעד :טלַאטשעג"-רונש רעד ןופ רעכעלרעהרַאפ יד ןופ רענייא)

 -ּפָא ךיז ןבָאה קילג םוצ ןוא .(?םשה שודיק ףיוא, ךוב ןופ רבחמ ,סקירב לאימחרי

 טכיל רעייז ןיא סָאװ ,ןרָאי-ָאטעג יד ןופ ןטּפירקסונַאמ עשיטנעטיוא עקינייא טכוזעג

 ,רונש רעטלַא :ןעמָאנ רעקיזָאד רעד ךיוה רָאג-רָאג טגייטש

 סָאד --- ןבעל-ָאטעג ןיא ןטייקיניילק ןייק ָאטשינ -- ?וטיגה ךותב ןטק רבד ןיא;

 ,"רצמה ןמ; גנוטייצ רענעבירשעגיטנַאה רענעגייא ןייז ןופ גנוזָאל יד ןעוועג זיא

 -טקניּפ ,רעלופ ַא טימ ָאטעג רעשזדָאל ןיא ןבעגעגסױרַא םייחעג ןיא טָאה רע סָאװ

 : םונהיג-ָאטעג ןיא ןשינעפיולרַאפ ןופ קינָארכ רעטנכייצרַאפ-ךעל
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 -- "רצמה ןמ, םוצ המדקה רעד ןיא ןבירשעג זיא -- ןעלמַאזוצפיוא ביוחמ ןענייז רימ;
 ןליפ רימ סָאװ ,ןגױא עקיטסיײג ערעזנוא טימ ףױא יײז ןעמענ רימ סָאװ ,רעדליב עלַא ידיטָא
 -המשנ עטסלדייא עמַאס יד ףיוא-ןרעטיצ ןוא ןײרַא-ןעגנירד סָאװ ,שינעפיט-המשנ רעד ןיא ּפָא ײז
 א טציזַאב סעלַא .גנוזָאל רעזנוא זיא סָאד --- ָאטעג ןיא ןטיײקיניײלק ןייק ָאטשינ -- סענורטס
 ןוא גיוא שיטירק א טימ ןקוק רימ ןפרַאד ןעמעלַא ןוא ץלַא רעביא ,טרעװ ןשירָאטסיה ןסיורג
 ,"רצמה ןמ, --- געט ערעזנוא ןופ תוחול ענרענייטש יד ףיוא ,ָאד ענעעשעג סעלַא ןענעכייצרַאפ וצ
 יהי .טיג וצ ןפורעג רימ ןבָאה טפַאשגנע רעד ןופ .ןופרעד ןיז רעד ןיא יױזַא ןעמָאנ רעד יװ
 ןייז וצ םסרפמ ןוא ןלייצרעד וצ ןייז הכוז ןעמ לָאז רעטציא ןביירש רימ סָאװ ץלַא זַא ,ןוצר
 ,"ט'ג ,שינעטכירפיא רעד ןיא רימ רעפטנע ,"ה- בחרמב יננע, ןבירשעג זיא סע יװ --

 -שיאערבעה רעקיזָאד רעד ןופ ןרעמונ-רעטסיגער ענעבילברַאפ עקינייא טיול

 ץוביקא ןופ וויכרַא ןיא ךיז ןעניפעג ןלַאניגירָא יד) קינָארכ-ָאטעג רענעבירשעג

 טפירשטייצ רעייז ןיא טריקילבוּפ ןענייז ןופרעד ןגוצסיוא ןוא *תואטיגה ידרומ

 רעקיטפַאהרָאװ רעד ןעוועג רונש רעטלַא עקַאט זיא ("דרמהו האושה רקחל םיפדפ)

 .רָאא עקינייא ןטלַאהעגסױא טָאה גנוטיײציָאטעג עמייהעג ןייז .רעקינָארכדָאטעג

 רעשירַארעטיל רעלעיצעּפס א ןופ עירעס עגנַאל ַא ןזָאלעגסױרַא רע טָאה וצרעד

 ןעגנופַאש-ָאטעג ענעבילקעגפיונוצ-םָאזימ טימ ,"רפסמה, ןעמָאנ ןרעטנוא עגַאלייב

 -יל עקיצנייא עדעי ןבײרשּפָא טגעלפ רונש זַא ,עקַאט טלייצרעד סקירב לאימחרי)

 / ,(רעדיל-ָאטעג יד ןענעכייצפיוא ךיוא טגעלפ רע ,ָאטעג ןיא גנופַאש עשירַארעט

 -ןעטיוא ןקיזָאד םעד ןופ טּפעשעג ,לַאפ רעשיטסירעטקַארַאכ ַא זיא טָא ןּוא

 -ייא ענייז ןביירשרַאפ וצ ָאטעג ןיא ןעוועג גהונ ךיז טָאה רונש רעטלַא : רוקמ ןשיט

 די-בתכ ןפיוא טָא ןוא ,"לארשי רוא סרטנוק. ןלעיצעּפס ַא ןיא הרות ישודיח ענעג

 :ג"שת רָאי ןופ טריטַאד ,טפירשוצ ַאזַא ןַארַאפ זיא סרטנוק ןקיזָאד ןופ

 ינבא ףיוא ,"הרות ישודיח סרטנוקא ןופ ןעמָאנ םעד ןרעדנע וצ ןסָאלשַאב בָאה ךיא;
 ,הרש היח ןוא ךונח רסיא ,רעדניק עדיײב עניימ ןעמונעגוצ רימ ייב טָאה ןעמ -- -- "לארשי

 ,עניימ רעדניק עקיטסייג יד ,תונויער עניימ ןביירשרַאפ םייב המחנ ַא טכוזעג ךיא בָאה רַאפרעד

 סָאד טקיװקרעד יז ,ץנַאג זיא טיג ןופ הרות יד) "שפנ תבישמ המימת 'ה תרות, קוסּפ ןפיוא

 -- -- (ןעמונעג טָאה טיג ,ןבעגעג טָאה טיג) "חקל 'ה ןתנ יה, -- -- ("שפנ

 ךיז טגעלפ רונש רעטלַא זַא ,ךעלריפסיוא טלייצרעד ,תודע רעטנָאמרעד רעד

 יד ,ייז .הנומא ןוא הרות וצ ךעלרעדניק עשידיי ןעיצרעד טימ ןבעגּפָא קיליוויירפ

 טגעלפ ייז טימ .עטנלע יד ןשיווצ עטסטנלע יד ןעוועג ךָאד ןענייז ,רעדניקדָאטעג

 ענייז ןעגניזניירַא רע טגעלפ ןרעיא ערעייז ןיא ,םייהעג ןיא הרות ןענרעל רע

 רעד סָאװ ,לדילדָאטעג ַאזַא םענייא ןופ רעטסומ ַא זיא טָא .רעדיל-רעדניק ענעגייא

 : קיבײא-טלַא ױזַא זיא ןכות

 -- למיג ,תיב ,ףלאג

 ,למיה ןופ טקוק טיג
 -- וָאװ ,אה ,תילד
 -- -- ?ףָאש ענייז ןענייז רימ

 ןוא -- תיב-ףלא םוצ ָאטעג ןיא ןעגנַאגעגקירוצ רונש רעטלַא זיא יױזַא-טָא

 זיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא םוקמוא ןייז סָאװ ,רעטסיימ-רעטכיד רעד ,ןרעטש לארשי

 תינעת ןעגנַאל ַא ןיא ןעגנַאגעגסיױוא ןבָאה לָאז רע) רעיילש-השודק ַא ןיא טליהעג רָאג

 ביוהנָא םייב טָאה ,ןדעטש ,רע (!שודק רעשיטייצרַאפ ַא יוװ ,םיפוגיס ןוא תוליפת טימ
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 ,דנַאלשטייד ןיא ןלוש עקידנענערב יד ןופ ןײשּפָא םייב ,םָארגָאּפ-ןדיי ןשיצַאנ ןופ

 ,גערפ ;*!שאב הפורש ,ילאש; :הניק עטמירַאב-טלַא יד ןטכידרעביא ןעמונעג ךיז

 ...!עטקוצרַאפ-רעייפ יד ,וד

 ,ןכאמ ייז סָאװ ,גערפ ,עטנערבראפ ס'הרות-רפס,

 -- -- -- ןכַאילש עקישַא ענייד ןופ םילבא יד

 סעיװ יד ןסירעגפיוא קיטייװ טָאה ייז סָאװ

 ...תוצירי ענייד ןופ רעקַאלפ םייב --- גנוניוטשרעד ןיא

 םעד ןיא רוד ןקידנברוח רעזנוא ןופ ייוו םעד טנייװעגנײרַא טָאה ןרעטש לארשי

 -רעק סיוא םתס טשינ זיא ןייוועג-ייוו רעד ןוא ; הניק רעטלַא רעד ןופ לגָאל-ןרערט

 ןופ ןעגנורעטסעל ס'אנוש םעד תמחמ רעצ-המשנ סיוא רעכיג רָאנ םירוסי עכעלרעּפ

 :הרות ס'טיג

 -- ןבירשעג רעייפ ףיוא רעייפ וד ,הרות,
 ,ןבירעצ ךיז שא ףיוא טסָאה וד זַא ,ךעלגעמ זיא
 טילגעצ טעמרַאּפ ןייד טָאה רעייפ רעשידרע ןעוו
 -- -- טירבעגּפָא טשינ ךיז טָאה טנייפ םעד ןופ טנַאה יד ןוא

 ,ןבעגעג ןצילב ןיא ,הרות ,וטסיב רַאפרעד יצ,

 -- -- ןבצל ןייד סרעטייש ףיוא לָאז ןכיורסיוא ךיז זַא

 -ייא גנוטכידרעביא-הניק רעקיטכעמ סנרעטש לארשי ןופ ךיז טרעה ױזַא ןוא

 :ןעגנַאזעג ענעטינשרַאפ יד ןופ רענעט-גנַאלקסיוא יד ןופ רענ

 , ךיירפ ןופ תולוק ןייק רעמ זיא ןרעה וצ טשינע

 ,טיילפ יד ןוא קױּפ יד ,לדיפ יד זיא טצַאלּפעג

 -- ,ןגיל קידנגָאלק ןוא קעז ןיא ןליהנייא ךימ לעוו'כ
 -- -- ?םיגורה ענייד ןענייז גערב םעד ייב דמאז יװ

 ּפָארט רעד הניק רעשידיי רעדעי ןיא ןײרַא ךָאד טפירט ןגעווטסעדנופ רָאנ

 טימ ןעגנולקעגסיוא גנַאזעג עטצעל סנרעטש לארשי טָאה --- הלואג רעשידיי ןופ המחנ

 : ןָאט ןקידנוחטב ַאזַא

 םשה טעװ סיורג זיא ןייּפ ןייד יװ גנַאל יוזַא רָאנ,

 ,םייה א ןלעטשפיוא ןורושי םיטבש יד ןופ
 ,גיוא ןייד ןיא ץנַאלג-ןענוז ,טנַאה ןייד טעװ טריצַאב-דלָאג
 -- -- .קיוּפ רעד ןופ טקַאט םוצ ןייג וטסעװ ץנַאט ןיא ןוא

 :גֿנַאועג ןקידנביוהרעד-הנומא ןדעי ַא ןופ הרוש עטשרעטנוא יד זיא סָאד ןוא

 ןיא תויחצנ ןופ רענרעק ןעייזרַאפ וצ תעדו המכח טימ טקילעזטיילעג רעגניז רעד זיא

 ךָאד טניימ תויחצנ לייוו ,חצנמ רעד רע זיא -- הריצי רעכעלגנעגרַאפ-שידיחי ןייז

 .ןוחצנ רעקיטליגדנע-טצעל

 יד יּפלכ ןגָאז וצ ךייש זיא סָאװ חבש רעטסערג רעד אליממ זיא סָאד ןוא

 :ןרעזנוא רוד-הדיקע םעד ןופ ןעגנַאזעג ענעטינשרַאפ

 -ןיירַא ןרָאװעג ייז ןיא זיא סע ליפיוו ףיוא ,עטקיליטרַאפ-קידתוירזכא ,ןעגנַאזעג

 -ערטעצ-םערוטש ןופ ,ןעגנַאז יו ייז ןענייז --- ןוגינ-הנומא רעקיבייא רעד טבעוועג

 ,ךשמה ןוא העירז ןופ חוכ רעד ןגרָאברַאפ זיא ייז ןיא ךיוא סָאװ ,ענעט
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 רעװָאגילוא םירמ

 יקציטאימעס םײזח

 ןרעטש לארטשי

 רעלסעפ ןויצטרב
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 רווט רעּטלַא

 יױל טיא
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 רעווָאנילוא םירמ

 ,שזדָאל ןיא ןריובעג

 (1890) נ"רת

 ,ץיוושיוא ןיא ןעמוקעגמוא

 (1944) ד"שת

 טָאה שודָאל טָאטש סטירבַאּפ רעקישיור רעד ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריױבעג

 (םײה רעד רןפ ןעמָאנ עילימַאפ ריא ןעװעג זיא ױזַא) ןטסרעג םירמ

 .ץיּפעשזק לטעטש ןיא עדײז ריא ײב טגגערברַאפ טגגוי רימ ופ טייב ַא

 סָאװ ,"רצוא סעבָאב, ריט טּפעשעג עֶקַאט יז טָאה לטעטש ןקיזָאד ןופ

 רעד ןצ זיב טבעלעג יז טָאה שזדָאל ןיא .1921 רָאי ןיט ןעגישרעד זיא

 .ןיוה שיחבה לעב שידיי-םורפ ַא טריפעג טָאה יז .ָאמעג ןוס עיצַאדיװקיל

 ןבעב .ןקסע רעזעיגילער א רחוס רעכעלגעמרַאפ ַא ןעװעג זיט ןַאמ ריא

 עריא .טעברַא רעטיטעטליואװ טימ ןעמוגרַאפ ךיז יז טָאה גנוטכיד ריא

 ענעדישרַאפ רעביא טיײרּפשרַאפ ןעבײז ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןופ רעדיל

 ,רעדיל'תבש סעירעס ןעװעג ןעגײז ײז ןשיװצ ,ןלַאגרושז ןוט ןעגנוטייבצ

 יז יא ָאמעג יא .ןטיטַאמ סקלָאפ ערעדנַא וא "תוישעמ רעמלעכ,

 ןוט החפשמ רעבײרש רעשידרע'רעטנוט רעד ןופ ןירעביורַאפ ןעוװעג

 ,1944 טסוגױא ןיא ןפַאש ץיטרַאגגײט ריט טצעזעגטרטפ ךיוט ייברעד

 'ױב ,ץיושיוא ןײק גוב ןטיוט ןטימ טריטרַאּפסגַארט ןרָאװעג יד זיא

 ָאד ןעגנופַאש ערי .טטעג רעשודָאל ןופ ןדײ עטצעל יד טימ רעמַאז

 סינַאמרָאק ןופ ,"רצוא סעבָאב רעד, ךוב'רעדיל ןפ ןבילקעגּפָא ןענײז

 ןוא ("תבש, ךוב ןפ רעדיל יד) "סגירעטכיד עשידײג עיגָאלָאטנַא

 .,"ןסורג'שמוח} יד) לַאגרושז'בסעי'תיב רעשזדַאל ןופ
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 ("רצוא סעבָאב רעד, ןופ)

 לא לא

 ,טדיישעג ךיז טרעיורטרַאפ עלעטעטש ןביל ןופ בָאה'כ ןעוו

 ; םיילנַאב סָאד ןבעגעגנ ךיימ םוצ זיב עדייז רעד רימ טָאה

 ,טיולבעצ ךיז למיה רעד ,טניישענפיוא טָאה ןוז-סגנילירפ יד

 .טױרטמעגנָא לווירב ַא רימ געוו-דייש םייב טָאה עדייז רעד

 : טמעלקרַאפ םורַא-ייג ןוא ,ווירב םעד ,םיא ךיא בָאה ןרָאלרַאפ
 ! דמערפ רעד ןיא ןביילב וצ עלעווירב-סוחי ןָא -- סַאּפש א
 ,טקעדַאב ביומש ןוא דמַאז טימ טרָאד ץעגרע טשינ טניל'ס יצ ,סייוו רעוו
 ..טקעמעגסיוא ןרָאװעג טשינ תובָא עניימ ןענייז יצ

 -- ,טקורעג ךיז ברעמ ןייק דלימ ןוא לימש טָאה ןוז-סגנילירפ יד
 --- סיוא טשינ רעצ רַאפ רעיש ייג'כ ,שינעקנעב ןיימ טגיימש סע ,טסקַאװ סע
 ? זיוה ןטלַא רעזדנוא ןופ עלעווירב-סוחי סָאד זיא ואוו

 ךעלעקיטנַא

 ,דלָאג יו עקנינייש ,יירד ךעלעדיימ ןבָאה טלמונַא

 : טלָארּפעג טירדעבלַאז ךיז ךעלעקיטנַא ערעייט טימ

 -- טמירַאב ךיז ענייא טָאה -- עלעכיט-ןרעטש ַא בָאה ךיא;

 ."טמילבעג ןוא טלטסעקעג ,ישעבָאב-רעטלע ןיימ ןופ ךָאנ

 -- טםריצלָאמש טָאה עטייווצ יד -- עלעדענ-רעטיצ ַא בָאה ךיא

 "טריצרַאפ ךעלטנעמיד טימ ,ישעבָאב-רעטלע ןיימ ןופ ךָאנ

 טכאלעג ךיז ןיא ליטש טָאה עלעדיימ עטירד סָאד רָאנ ןוא

 :טכאמעגפיוא רעקלַא ןופ עלעריט-ןביוש סָאד ליטש ןוא

 --- רָאנ ענייא ךיא גָאמרַאפ עלעקיטנַא עטסרעייט סָאד,
 "! רָאי טרעדנוה רעביא ןופ ןיילַא ישעבָאב-רעמלע יד
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 רודיס רעטלַא רעד

 ,רעטייווצ ןיא טלענ-יבר ,רודיס רעטלַא רעד טנַאה ןייא ןיא

 -- ,רעטייט רעד ךיז טלבמָאב ןעגנָאהעגנָא לרינש ןפיוא

 ,רדח ןיא טייהרעניילק ןפיול עבָאב יד קנילפעג טנעלפ

 ,רדסכ טרָאד ן'רזח ,ךעלגנוי טימ ךיילג ,ףלַא-ץמק

 --- ןגָאלש ךעלגנוי יד רָאנ ; ןזעוועג טונ רָאג ןיוש טלָאװ ץלַא

 .ןגָארט ךיז ךיוה-למיה רעמָאילדיימ ןופ לוק סָאד טוט'ס

 ןברַאטשעג ןעוועג רעיש ,טשלחעג רעיש טלמונַא טָאה'ז

 ! ןברוה א ןעוועג יוא ,ךעלשטעּפ-הוצמ ןוא ּפעלק יד ןופ

 ,רעטיירב א טייק ַא ןיא לבייוו ַא ןעמ טומ ראפרעד רָאנ

 .רעטייט א ןָא ןיוש רָאנ ,רודיס ןטלַא ןבלעז םעד טימ

 .ןריפ ףיוה-לוש םעד וצ ןצנַאנ ןכרוד לטעטמש ןכרוד

 ! ןרישרַאמ ץלָאמש א טימ לבייוו עיינ סָאד טמענ יו ,יַא

 .עליטש ,עקידוועמעש ,ןצָאלג ךעלבייוו ,ןעמוטש ךעלבייוו

 ,הליפת-תבש רעד ןופ ןעור טשינ טומ סָאװ ,ליומ ריא ףיוא

 ,ןעמַאוצ להק טימ ןוא ןזח םעד טימ סָאד טוט יז יו

 ,ןעמַאל הניכש רעד וצ ןעגנַאזעג ןוא ןטעבעג טימ

 ,ןשיוו-ךןרעטש ,ןציווש ,הָאנש-הָאנק ַא לוש רעד ןיא

 . ..ןשימ-רעטעלב ןייא ןיא עלַא ךעבענ ןטלַאה ךעלכייוו

 : רעדיוו ךיז יינספיוא ןיוש טנוואדעצ ןוא ךיז טמַאלפעצ יז

 ! רודיס ןטלַא םעד ןיא ,זייוודניק ןופ ,םייה רעד ןיא ךָאד זיא'ז



 ר ע דיל 02

 ?ךיילק עיינ סָאד

 .א

 ,לדיילק םעיינ ןופ ייטש'כ סָאװ ,יוא, --

 : םיוא ךיז ,בעל:עבָאב

 --- ןטניה ןוא טנרָאפ ןטפעה רעטיול

 ! זיולב תורצ ,תורצ

 ,םעדָאפ ַא קעווַא-סייר ךיא סָאװ

 ..."ןיוש רעשירפ א טננעה

 הכאלמ-לעב םעד טלָאצַאב טשינ, --

 ! ןיול-רעדיינש וטסָאה

 ןצנאגַא םיא ןנעקַא גָארט

 -- ,רכש ןבראק םעיינ

 ןעמוקַאב ךַאפנביז טעוװ דיילק'ס

 .ראפרעד ןח םעיינ

 ,רעטכָאט ץנייש ,רָאנ לָאצַאב ,ייג

 -- טלעג-הכָאלמ ךיג

 ,םענייאניא ריד טימ דיילק'פ טעוו ןייז

 "! טלעוו רעד ןיא רָאנ סנייא

 ,ןענערט רָאג ךיז סע טמענ רעטציא, --

 ;דלַאב טשינרָאנ ייב ביילב'כ

 ,לדיילק ןרעביא ןרעוו ךָאנ לעוו'כ

 ! טלַא ןוא יורג ,עבָאב

 ,ןבעל-עבָאב ,ןסעגרַאפ לעוו'כ

 . . . דיל ַא טגניז ןעמ יו

 ןציז לָאז ךיא ,רימ טמוק יצ ןוא

 ,דימ ןוא םוטש עקַאט

 -- "4? ץרַאה ןצנַאג ןטימ ןברַאק םעד ךיא בָאה טלָאצַאב זַא
 ,רעטצניפ םינּפ .סעבָאב רעד טרעוו
 . . . ץרַאװש םינּפ ריא טרעוו
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 ןענערמ ךיז ןרעהפיוא טשינ ןיוש, ---
 סנייד לדיילק סָאד טעוו
 רעדיינש רעד טעוו סע זיב ,רעירפ
 : םנייא עקַאט ךָאנ ןַאט

 חדוותמ ןוא הדומ רע לָאז

 ,ןייז רעמעלַאב ןופ

 תבש ןיא טיינעג ,טיינעג זַא

 "! ןיײרַא ךָאטש ַא טָאה'ר

 בוטש סנצמק םעד

 ,ןסקאװרַאפ דליוו ןגעוװ ןשיווצ

 ,דנאש רַאפ עטרעקיוהרַאפ טנעוו

 ןבעג םוצ טנעה עטמיילעג טימ

 .דנַאל םעד ןופ ןצמק רעד טניואוו

 הריש-תבש ןיא רָאנ לָאמנייא

 ,סַאג רעד ןיא ןזיורב רע טיש

 -- ךעלקסיּפ יד ךיז ןפיילש לגייפ

 ! סחו-הלילח ? ןקיפ

 רפס ןטלַא ןיא זדנוא ייב טייטש'ס

 ,דנַאר ןטשטיינקעגנייא ןטימ

 ,ןקיּפ טשינ טעוװ לגיופ א זַא

 ...טנַאה עגרַאק א טשרעה סע ואוו

 ,רפס סָאד זיא ןפרָאװרַאֿפ גנַאל

 ; בורג ןיא ןיוש ןצמק רעד ןוא

 ןגיוב ןטיירב ,ןסיורג ַא טםימ

 .בוטש יד סיוא לגייפ ןדיימ



 רע דיל

 ךעלעטכיל-תבש יד

 עלעבייוו א ןיוש וטסיב טציא

 --- ,רָאי קיצנַאװצ טרעדנוח זיב

 ךעלעטכיל-תבש רידַאנ טציא

 ,רָאּפ ייווצ ךעלרעטכייל ןוא

 ,עלעבייוו ,"קיטיירפ ןצרוק , ןיא

 ןַאד וליפַא ,קנעדעג

 ,עלעטכיל'ס סנטייצַאב ןָא-דניצ

 !ןמז םעד ןייז-רבוע טשינ

 ךעלעטכיל-תבש ייב טדנ וצ

 ; רָאניזיב סייה ןוא ליטש טעב

 רךעלעגיוא יד ,טמוק'ס יו ,לעטשרַאפ

 .רָאה יד ּפָא טשינ גנעז רָאנ

 זיוה ןופ ךיז רשפא וטזָאל ןוא

 -- ,קעװַא ךָאוװ-ףוס לָאמַא

 ךעלעטכיל-תבש יד ,קנעדעג

 ! געוו ןיא טימ-םענ ,טימ-םענ

 ,דלעפ םענייר ןיא ךָאנ ןביילב טסנָאק

 . . . םיור ןטיירב ןיא ןיילַא

 ךעלעטכיל-תבש יד ןָא-ףירט

 ,םיוב ַא וצ ןסיורד ןיא

 תול ח יד

 ,תולח ןטכעלפ ךיז טליופ סע רעוו,

 ---ּפָאצ ןעיורג ַא טעוו ןטכעלפ

 ,רעמלומ םוצ ךימ עבָאב יד טגָאי

 :ּפָאק ןרַאפ ךיז ליטש ךיא ּפַאכ

 ? לדיימ-רעקעב עלעג סָאד ןוא

 -- דוב ַא -- ךָאװ עדעי תולח
 ,עטקָאטענסױא ןטכַאלפעגנָא;
 ! דיומ עטלַא ןבילבעג ןוא
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 ת ב ש

 ("תבש? : ךוב ןופ)

 ,יירטעג זיא הכלמ-תבש יד

 ,יינספיוא טסַאגוצ טכאנ עדעי טמוק

 ,טייוו ןופ טמוק הכלמ-תבש יד

 ,דיילק ריא טשיור תורדס-שמוח טימ

 ,יז קידנעטש עטשרע יד רעה ךיא

 ,ילפ ןטכייל םעד ,ןבעווש ןליטש םעד

 ,דָאס ןיא טפול יד שוק'כ ןוא ,ייטש'כ ןוא

 ,טולב סָאד רימ ןיא טילג טמולחרַאפ
 ,םױרַא טפוד א טגָאלש ןטייב יד ןופ ןוא

 ! סיומש'כ ןעלדנַאמ לזרעמ-חסּפ ןיא ןעוו יו

 ןַארַאפ דיירפ רעד ןיא םעמוא ןּפָארט א רָאנ

 ,ןאק יד םור תבש ,רעדעפ רעד טור תבש

 ,סוכ רעד ןייוו טימ טַאז ,ץּפָאש יד טמיורעגוצ

 ! םיוא רימ טשרָאד רַאפ ןעייג רעב-ןעמולכ יד -- ןוא

 ,ליוק ןסע לעוװ ךיא ,טנלָאשט ןסע לעוװ ךיא

 ,ליונק ןצרַאמש א טרעוו ,טשלח לזייר סָאד ןוא

 :ןָא ךאפייווצ גָאטיירפ ךעלמולב עניימ ךיא קנירמ

 .ןמ ןבעגעג ט-ג תבש ףיוא טָאה טלּפָאמ

 תבש תלבק וצ טביילב'ס רעוו ןוא

 ,ןגיל לדעס ןיימ ןיא

 תישארב ןופ יוװ ,ןרעה טעוו רעד

 ...ןוגינתבש א טייג

 . .. םימשה ולכיו

 : שודיח לופ ןייא ךיז ךרָאה

 ןונינ ןטימ ןעגניז תומוהת

 ...שודיק סנטַאט ןיימ ןופ
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 תו חיל ש'ַא

 .טילבעצ ךיז םיור ףיוא לדעס ןיא טָאה ןָאמ רעד

 ,טילג רע ,יוא ,ןָאמ רעד ןוא ליק זיא לטניוו ַא

 ,ןָא םיא יז גָארמ'כ ןוא השקב א בָאה ךיא

 : ןָאמ ןטרעקאלפעצ םעד טבָאל סָאװ ,לטניוו םעד

 ! סעקידתבש-לטניוו ,וד

 ,גנַאל ןיוש סיוא ךיד קוק ךיא

 ,תוחילש ַא ריד רַאפ בָאה ךיא

 ,גנַאג ַא רימ רַאפ ךַאמ וד

 ,ץעיסעּפ-עדניה וצ ףיול וד

 ,לָאט ןוא גראב רעביא ףיול

 יז טגיל ןפרָאוװעגסױא סָאװ

 ,לָאטיּפש ןשיאיוג ןיא

 ,ןּפעללש ןשיוק ןופ טָאה'ז סָאװ

 ,קראק םעד טמורקעגפיוא ךיז

 ,טעבראענּפָא טרָאד טניל סָאװ

 ,קרַאמ ןופ ענעדיי יד
 ,תבש גנוע ןַא'צ טקנעכ סָאװ

 ,טעּפש זיב ירפ ןופ טייוו טרָאד

 רעיוא ןיא ןיײרַא זָאלב וד

 ... טייג קרּפ רעכלעוו ,ריא
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 יש עדייז רעד

 ,טפול יד ץעכייוו ַאזַא זדנוא םורא טרעוו'ס ןוא
 ....ארוב ןראפ ךיז טגניזעצ ישעדייז רעד
 ,טגיונ ךיז עיצַאקַא עגנוי יד ןדייז ןרָאפ
 ...הרות רַאפ --- םכח-דימלת תב ַא יו
 ,טניוו ןיא ס'שידיסח ַא ןצנַאט ייז ךַאלביױטש ןוא
 ,דניוושעג ,ןוופחב קיר'צ ךיז ןּפַאכ ןוא
 ןייז טשינ קיספמ לָאז ,הלילח ,עדייז רעד
 ...ןיירַא טשינ גיוא ןיא לביומש ַא םיא לָאז'ס ןוא

 רעכלעזַא ָאד ךָאנ זיא יצ

 ? יה יוװ ,ישעדייז א

 ץעגרע ךָאנ ָאד ןעד זיא יצ

 ? ישעדייז ַאזַא טָא

 רעצנאג רעד ישעדייז רעד

 :קילנ ןוא רעצ ןופ טייטשַאב

 זייוודניק ןופ ךָאד ןענייז םיִא

 .קידווערירגַאלש טנעה יד

 הכרב ַא ייז ףיוא טור'ס רָאנ

 .דיי רעקצַאק ןסיורג ןופ

 ,גנוקילנַאב לופ הכרכ א

 ,דירפ טימ לופ הכרכ א

 רעבלעז רעד טנַאה רעד טימ ןוא

 -- רעווש-רענטנעצ זיא'ז טנייה סָאוװ

 דוד ןב חישמ

 ! רֶע םולש ןכעג טעוו
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 בָאב -העשת ךָאנ

 יד טלייצרַאּפ -- ,ןעוועג דניק ַא ןיב'כ

 ;לדיײמ קישטניילק ַא -- ,בעל-עבָאב

 גהנמ ןצלָאטש ַא טניואוועגייב

 ,לטעטש םערָא ןיימ ןיא ךיא בָאה

 ,תינעת-יאצומ ןיוש ,בָאב-העשת
 ,רעדניק ,רעבייוו ,ליבסנַאמ ןפיול'ס
 --- ,הניק ןייז טימ שפנ סעדעי
 .רעדנואוו עסיורג יד ףיוא ןעמ טפיול

 . . . עקנַאל רעצראווש-ךעלטכאנ רעד ףיוא

 -- ם'הניק יד ףיונוצ טפרַאװ ןעמ ןוא

 ,למעלפ 8 ךיז טלגנעלש םִע ןוא

 . . . םעניד ַא ןוא םקישטניילק 8 רָאג

 ןסיגרעד ךעּפ ןשירפ ןעמ טמענ
 --- ס'הכיא ,ס'הניק ןופ גרַאב םעד וצ
 למיה ןוא דרע ןשיווצ ךיז טכַאמ
 . . . תוכייש רעקידרעייפ ַא דלַאב

 : רעדנואוו יד ףיוא ןעמ טקוק ,ןעמ טייטש
 ,ןענעק רימ סָאװ ,ןענייז רימ סָאװ
 םענייר ןיא דלעפ ןיא ױזַא יו
 .. . ןענערב תולג רעטסיוו רעד טומ

 רץייפ סָאד ךיז טָאה םורַא טייוו
 . . . ןגָאלשענּפָא רעפרעד יד ןיא
 טניוומכַאנ 8 טָאה עקנַאל רעד ןופ

 -- ןגָארטעגמײהַא קירוצ זדנוא

 רענטרעג רעכיא ,רעדעפ רעביא

 : ןגרָאמ סעיינ-קיטכיל ַא וצ

 למטץעטש ןיימ רָאי ספיוא טלָאװעג טשינ

 ! ןגרָאזרַאפ שירפ ס'הניק טימ ךיז
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 בייוו ס'טול

 ("ןסורג-שמוח, ןופ)

 ןעז רעייפ סט-ג טלָאװעג טָאה יז

 ; ןייטש ןבילבעג טרענײטשרַאפ-ץלַאז
 םודס ןשיווצ ,רעצמ ןשיווצ

 ,םויה דע ,יז טיימש ,יז םיימש

 בלעג ןוא טלַא ןכעק 8 ןוא
 ,בלעוועג-זייּפש ןיא ןייג וצ ליוּפ
 ץלַא ןיוש בוטש ןיא טָאה יז ןעוו
 -- ץלַאז רָאנ ץוח א ,ץכעקעג םוצ

 ,בייוו ןטנייטשרַאפ ס'טול וצ טכירק

 ,בייל ריא ןופ רעקיטש טלשירק

 טויה דע ױזַא ךיז טריפ ןעמ
 .םודס ןשיווצ ,רעצמ ןשיווצ

 ...תיב-ףלַא ןיא תוא ןַא עוועג

 תיב-םלא ןיא תוא ןֵא ןעוועג
 ,סייה ןוא ףיט רשוי ךַאנ טקנעבעג
 ,רעייז ןוא רעייז רשוי ךָאנ טקנעבעג
 ! רעמ תויתוא עלַא ןופ

 סייוו ןוא ןעק סָאװ ,ראה רעד טיג ןוא
 ,תיב-ףלָא ןופ ץרַאה'ס וליּפַא
 טייקיבייא ףיוא תוא םוצ טָאה'ר
 ...םיירגעגנַא קידצ ןעמַאנ םעד

69 



 ר ע דיל 10

 ה אווצ יד

 ,לטעטש ןיימ ,ריד ףיוא טכַאנ עטוג,
 ...! דימת ןטוג ַא ןוא

 ? לטעלב ַא םיוב ןופ טשיור סע יצ

 -- ? םעמוא רעד טגניז רָאג יצ

 ,ןּפערט עטלא ןעור סע .טעּפש

 ;לּפַאטש ןייק טשינ ןיוש טצכערק'ס

 ,ןבעלק ןגיוא יד טיוט רעד טמענ'ס

 -..."ליּפ מ ה, טצעל א גָאז'כ

 לטעצ-הָאוװצ ןיימ טנעייל

 ; טעמוא ןֿפ ןָא ןגרָאמ

 ,לטעב ןיימ בָאה'כ סָאװ ,ץלָאה םעד ןופ

 .דומע ןַא לוש ןיא טיימש

 ,ןבָארגַאב ךימ ןגרָאמ ריא טעוו
 לטץעב ןיימ טקַאהעצ ,טמענ

 ןעבָאב רעד ץלָאה סָאד טימ-טיג ןוא
 .לטערב-הרובק ַא ףיוא

 ,למערב-הרובק'ס זיא טלױּפרַאֿפ גנַאל

 ...דומע רעד טציא-זיב טייטש'ס
 לטעטש סעבָאב ןיימ ףיוא טכַאנ-טוג

 ! דימת ןטוג ַא ןוא



 יקציטַאימעס םײח

 ,ןיטקימ ןיא ןריובעג

 (1905) ה"סרת

 ,ָאטעג רענליוו ןיא ןעמוקעגמוא

 (1944) ד"שת

 יַאב יד ןיא ןגיוצרעד ןרָאװעג רע זיא בוטש רעשיובר ַא ןופ דניס ַא

 ןיא .תצעלק א עשזמָאל ,ןדַאר :עטיל'שיליופ טפ תובישי עטמיר

 ןרעטנוא רע טָאה רעטעפש) רעניטקיט םײח ,רע טָאה ,ןרָאי עגנוי ענײז

 ט'משעג (ןעײסע עשירָארעטיל טכעלטנפערַאפ םינָאדװעסּפ ןקיזָאד
 טָאה ערעירַאק עשירעביירש ןייז .יוליע סלַא טלעװ רעשיהבישי רעד ןיא

 ַא קידנעייז ךָאנ ,הרות ישודיח עגײז ןענכייצרַאפ ןטימ ןביוהעגנָא רע

 -ןגײא רָאג ענײז טימ טריטויבעד 1927 רֶאי יא רע טָאה רוחב-הבישי
 ףורּפָא ןקיבליה ַא ןענופעג ךיילג ןבָאה סָאװ ,רעדיל עזעיגילער עקיטרַא

 ןיא טבעלעג רע טָאה ןרָאי ופ ײר 8 .טײרק עשירַארעטיל יד ןיא

 רעד ןיא טעברַאעגטימ ןוא רעדיל ןבירשעג ,רערעל ַא ןעװעג ,עשרַאװ

 'הרות ןופ רָאטקַאדער טימ ןעועג ךיוא זיא רע .עסערפ רשיטסיחרזמ

 'יחרזמ יד ךרוד ןבעגעגסיױרַא ורָאװעג זיא סָאװ ,"לאומש ןג, לַאנרושז
 ןייק ןָאװעג לגלוגמ רע זיא ןרָא-המחלמ יד ןיא .עשרַאװ ןיא טיירק

 טָאה עגליװ ןיא .ָאטעג רעגליװ ןיא ךָאנרעד ןוא ןיטקיט ,סָאטסילַאיב

 לארשי:תדוגא ןופ ןפורג טנגש יד טימ ןעטעג רבחחמ טבעָאג ךיז רע

 ח"ב ,ביבא'לח ,"םירעש, ןיא ןַאמסקוּפ ףסוי ןופ ןגָאזתודע ןטיול)

 רַאגָאּפ ףױא ןסָאשרעד ןרָאװעג רע זיא 1944 בױהנֲא ,(זיישת רדא
 ירעד ןעניײז רעדיל עגייז .("ענליװ ןברוח, ךוב סיקסגיגרעשטַאק םיולו

 עשירַארעטיל; יד ךרוד ןבעגעגסױרַא ,ןעגעלמַאז ײװצ ןיא ןעויש

 ןוא (1935) טנעה עטקערטשעגסױא, :.עשרַאװ ןיא "רעטעלב
 .(1938) '"יוט סוּפָארט,
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 יקביטַאימעס םייח

 ("טנעה עטקערטשעגסיוא, : ךוב ןופ)

 רָאנ טסעז וד סָאװ ףיױא ןוא דרע רעד ףיוא
 ,ןטעבעג טגיילעגסיוא ןענייז
 טלעוו יד ןעעז סָאװ ,שיפ יד יוװ לייוו
 רעסַאװ ןופ טייקיולב יד ךרוד
 ,ןכיירגרעד טשינ ריא וצ לָאמנייק ןלעוװ ןוא
 ,ץלַא זיא ױזַא

 תוליפ ת

 ענעעזעגמוא טימ טסייג וד ! טיג

 / דרע רעד ףיוא טירט

 ,ץלַא וצ טסיירש ןוא

 : ןַארַאפ רָאנ זיא סָאװ

 ! סקַאװ
 םענעעזעגמוא ןַא רעביא זָאל

 .רימ ןיא טירט
 ? ייברַאפ ךימ וטסיינ סָאװרַאפ

 א 8 צ

 ! טיג

 טלעוו ףיוא ןלַאפּפָארא ןעיינש יו ןלָאז ןשטנעמ זַא ,ךַאמ

 ,ןייגעצ יינש יוװ ןוא

 ןעמוק סאד ןייז לָאז ליטש ןוא

 ,ןייגרַאפ סָאד -- ליטש ןוא

 ,םיוב רעד לעג טרעוו ךָאנרעד ,טנירג'ס יו

 ירפרעדניא ךיז טנפעעצ ּפסָאנק ַא יו רעדָא

 .ָאטשינ ןיוש --- טכַאנרַאפ ןוא
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 א + צ

 ! טדג

 ,ריד וצ ןייז ללּפתמ ןביוהעגנָא בָאה'כ ןעוו

 ,ןֿפיל עניימ טשוקעג טכַאנ ךָאנ טָאה

 גָאט ןיוש טָאה ,טקידנעעג בָאה'כ ןעוו ןוא

 ןעלּפאצרַאװש ץעניימ ןיא טכיילבעג ךיז

 רעסַאװ ןּפעש ןעגנאגעג ןענייז ןשטנעמ ןוא
 .רעמענורב יד ןופ

 טלעוו יד -- ץילַא סָאד :טכַארטעג בָאה ךיא ןוא

 | .רימ רַאֿפ טכַאמענ טסָאה

 .טשינרָאג ריד רַאפ ומט ךיא ןוא

 ,ןעמענ וצ רעמע ןַא ואוו ,זיוה ןייק בָאה'כ

 ,ןעננערב וצ ןעמעוו רַאפ ,םייח ןייק בָאה'כ

 ,ריד וצ ןעגנערב ךיז ךיא לעוו --- םייח ןיימ טסיב וד

 א א א

 ,טולב רעזנוא ןיא טעייטרַאפ ,טיוט םרעווילג'ס
 -- גָאט ןדעי ןיא ןוא העש רעדעי ןיא ןוא
 .ןברָאטשעג זנוא ןיא םעּפע טרעוו

 טױט :טרָאװ עמצעל סָאד ףיוא שטנעמ רעד טגָאלק'ס
 ,ןברַאמש ףיוא טשינ לָאמנייק ןוא
 שיילפ רעזנוא ןיא טצירקעגנייא זיא סָאװ
 .טכַארמ סרעטומ רעד ןופ

 ץראה ןיא טדנ א טגָארט סע רעוו
 ,טסיירמ א טָאה רעד
 : ווירב-עביל ַא זיא גָאט רעדעי ןייז
 ! ריד וצ ייג'כ
 .םיומ טנכייצ ןריובעג ןייז --- טשינ רעוװ ןוא
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 ,געט ןעייגרַאפ רעמייב ןציּפש ףיוא
 -- ,סנעניגַאב עקיזָאר ףיוא ןעייג רעמייב ןציּפש ףיוא
 .ןייז עבלעז סָאד רימ ייב טעוו'ס ןוא ,םיוב ַא ךיוא ןיב ךיא

 - ,געט ןופ ןפיש ערעטצניפ --- ,סנקלָאװ ןעמיווש ןכייט ףיוא
 -- ,ןלַארמש ןיא עטנַאּפשעגניײא ,סעוועמ עסייוו ןוא
 .ןייז עבלעז סָאד רימ ייב טעוו'ס ןוא ,ךייט א ךיוא ןיב ךיא

 ; למיה ןופ יולב סָאד ןוא רעדלעפ ןופ ןירג סָאד טשיװענּפָא ןבָאה ןעלּפענ
 -- ,יוטמ םנּפָארמ טימ ןירג סָאד דיירפ ןופ טנייוו ,גָאט ַא ףיוא-טכייל
 .ןייז ױזַא קיבייא רימ ייב טעװ -- ,דלעפ ַא ךיוא ןיב'כ

 .ףָאלש ןטימ ןופ םע טיירש ,םטכעלש םולח ןיא דניק ַא טעז

 .ףָאלש ןטימ ןופ סע טכַאל ,סטוג םולח ןיא דניק ַא טעז

 ,ןיימ םולח ַא זיא גָאט רעדעי ןוא דניק א ךיוא ןיב ךיא

 .ןייז עבלעז סָאד רימ ייב טעוו

 א { צא

 ! טיג

 ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,לוק ןייד טרעהעג בָאה'כ

 ,ןייטש א רדעטנוא ןופ לזערג ַא זיב ןרעטש יד ןופ

 .דלעפ ןיא ןפָאלעגסױרַא ךיא ןיב רעבירעד

 ןזָארג עקידססוג ןבָאה דלעפ ןיא

 ןוז לסיב עטצעל'ס ןעקנורטעג

 -- ןטניוו ןופ טנעה יד ףיוא ןעגנַאגענסױא ןוא

 ,ןרעטסעווש-ןקנַארק

 ןייז וצ ןפורעג ןיב ךיא ןוא

 .טסברַאה םייב רעטכעוו-ןטיוט רעד
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 רעדיל עשיריל

 יינש ןופ םיוא טמותירַאפ ּפעק ןקערטש סָאװ ,רעמייב יו
 -- ,םערוטש-יינש א טעילוה ייז ףיוא ןוא
 ,ךיא ןיב ױזַא

 גיוא ןיא ךיילג למיה ןופ טלַאפ סָאװ ,עלעיינש 8 יו
 -- ,קאב רעד ףיוא םערַאװ רערט א יוװ ךָאנרעד טניר ןוא
 .ךיא ןיב ױזַא

 ,יינש ןפיוא שטנעמ א טנכייצ ןעמ יו
 -- ,רעדלעפ רעביא סע טזָאלבעצ טניוו ןוא
 .ךיא ןיב ױזַא

 א א צ

 ,דיל םוצ געוו רעד טנלע זיא'ס ,רעדורב

 ;םיג וצ גנַאג רעד יוװ

 ,שטנעמ ןיא ןַארַאפ טייקנייש ליפ ױזַא זיא'ס

 .טָאה רע סָאװ ,טשינ טינ רענייק ןוא

 ץרַאה ןיימ זױלבטנַא'כ סָאװ ,ךיז טסמעש וד
 -- טלעוו ַא רַאפ טעקַאנ

 נָאמ רעד זיא רערעל ןיימ

 .טלעווק סָאװ ,לכייט סָאד ךיוא ןוא
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 ("יוט סנּפָארט, : ךוב ןופ)

 ...ךריד ןוצ

 ,טניוו ןיא ךיז טעּפעשטרַאפ ,ןקלָאװ רעד ,יינש רעד
 דניק קידעכַאל א ןופ םינּפ סָאד ןוא

 : רימ ןזייוו
 ,ריד וצ געוו םעד
 טעבנג טכַאנ יד ןעוו
 ,וצ עקשזעטס יד

 .רימ רענעפָא ןייד וצ טריפ סָאװ

 ,טניוו רעד ןוא ןגער רעד

 ; יוט רעד ןוא םי רעד

 ,דנילב ױזַא ריד וצ עלַא ןביול

 ךיוא ךיד עז ךיא ןוא

 .יורג ןרעוו סָאװ ,רָאה עניימ ןיא

 ןײגכַאנ סָאװ וצ
 ל טניוו םעד ןגיוא עטכַאמרַאפ םימ
 ןיילַא ךיז יצ ךיא ןעוו
 ,ריד וצ
 .דניק ַא ןטסירב סעמַאמ וצ יו

 טייקיטכיל ַא טנייה טָאה'ס

 טייקיטכיל 8 טנייה טָאה'ס

 ,ןסָאג יד טציילפרַאפ

 ךיז ןרעגלַאװ ןקָאטשניר ןיא ןוא

 ,ןוז ןוא לטיחה רעקימש

 ןייז קָאטשניר ַא שטָאכ ךימ זָאל ,טדג

 .סַאג רעקיצומש ַא ףיוא ץעגרע

 ,ןוז -- ןרעגלַאװרַאפ לָאמַא ךָאנ ךיז ןָאק טרָאד

 ןטסַאק-טסימ א ףיוא ץעגרע זָאלג לקיטש א ךימ ךַאמ

 ,ןעלגיּפשּפָא ךיז לַארטש ַא לָאמַא ךָאנ ןָאק טרָאד

 ,ץענ א זיא ,טינ ,ץראה ןיימ םירָאװ

 .טלעוו רעד ןופ טכענ רָאנ טגנַאפ סָאװ
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 ...טכַאנרַאפ

 ,זָאר ףיוא למיח םעד טברַאּפַאב ןוז יד ןעוו ,טכַאנרַאפ

 ,רעמוז ףוס לּפע םעד יו

 ,הָאוכת ענעטינשענּפָא יו ,רעדלעפ ףיוא רימ ןגיל

 .ןרעמש ַא ךָאנ ןרעטש א ןיירַא וטסקעטש למיח ןיא יוװ ,ןעז וצ

 ,ךייט ןופ ףימ זיא סָאװ ,רעד יו
 -- רעסַאװ ןיא עברעוו ןופ גנולגיּפשּפָא יד טשינ טעז
 טשינ ןעעז ,רמוח ןיא ענעטָאנקעגנייא תומשנ ,רימ ױזַא
 .טײרּפשעגסױא טלעוו רעביא טגיל סָאװ ,טּפַארק ןייד

 ,נָאמרַאפ-רעמוז ןקיאיוט ַא ןיא יו

 ,יומ סנּפָארט עקידנצנַאלג ןעגנעה

 למייב ןוא לגייווצ ןדעי ףיוא

 .ריד וצ ןניוא םומעמוא ףיוא רימ ןעגנעה ױזַא

 -- ריד רַאפ געט ערעזדנוא ןלייצ רימ
 -  ,ייז ןופ רימ ןכַאמ םירתכ
 גנואינק א זיא ריר ןוא גייב רעדעי רעזדנוא ןוא
 ,םיא ןגעק ןָאמ א ןענייז רימ סָאװ ,ףוס-ןיא םעד רַאפ
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 טלקיוועג ךיז טכַאנ יד טָאה'ס

 טלקיוועג ךיז טכַאנ יד טָאה'ס
 לבימש םערָא ןיימ םורַא
 שדקה ןבורה םעד ןוא
 רעזייה-טעבעג ייווצ ---
 .םנַאק רעזדנוא ןיא

 ,טסברַאה ןיא עטָאלב יו ,ןדיי שדקה ןיא ןגיל
 .סערָאנ ףיוא
 ןטייז עלַא ןיא ךיז ןעיירד
 : ןעיירש ןוא
 ! ףלעה ,זינעטַאט,יוא
 תוליפת לפיוו ןוא
 ןפרָאװעג ןיוש ךיא בָאה
 -- םעזוב ןיא טכַאנ רעד
 ןעוועג ןענייז יז ןוא
 לגנוי א סָאװ ,רענייטש יו
 ,ךאד ןרעביא טפרַאװ
 ,קירוצ םיא ןלַאפ ייז ןוא
 ױזַא ךיא גיל טציא
 -- ןגיוצעגסיוא םוטש
 .. .קידנטעב-םינ ךיז טעכ'ס ןוא

 ר ע דיל
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 ט רָאוו ס ָאד

 ,רַאלק ןוא רעטיול זיא טרָאװ ןייד
 ,םיא ןופ ןרָאװעג זיא סָאװ
 רָאיַאק ןקיאיוט ןיא למיה ןפיוא
 ,ןוז יד ןָא טשינ ךיז טדניצ
 .רוא : םרָאװ ןייד רָאנ
 גנַאזעג ַא יו םיוא ךיז טשעל סָאװ
 ,טכַאנ רעקימעמוא רעד ןיא
 סָאכע ןענייז ןרעטש יד
 .גנַאלק ןקיגָאט ןקיטכיל ןופ

 יינספיוא רעביא וטסשימ ןינַאב ןדעי

 ,טכַאנ -- עליה יד

 דיל ןייד ןעייל ךיא ןוא

 זרעפ ןקינוז ןסייוו ןיא ןבירשעגנַא

 דימ טשינרָאג ןרעוו רעדניק ןוא

 "טסרעה וד ,עמַאמ, -- ןגָאז וצ

 (עסיורג יו רעפיט ןליפ רעדניק)

 .קיזומ יוו ףיוא טייג גָאט יוו
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 ןיג ןצ זיא סע טוגיװ

 ןיילַא ןייג וצ זיא סע טוג יו

 ,ןגָאטרַאפ יד ןיא ןגעוו ףיוא
 --- .תודיחי רעקידנלעווק ןיא רעדלעפ טימ ןייז וצ
 ןעמאזוצ גָאט טימ זיא ןעמ יוו ,טריּפש ןעמ

 .ןעמוקעג טלעוו ףיוא ָאד

 דרע רעד וצ רעיוא ןַא וצ טסגייל

 .טריוי סע : טסרעה ןוא

 .געט יד ךיז ןעלטיור סע ואוו ,סחרזמ ןענייז ןגיוא יד
 ,ױט ךעלרינש ןעגנעה סע ואוו ,ןזָארג --- רָאה יד

 ,ֿטייוו ןייק ָאמשינ

 ,ןגעוװ יד טכייל ןניל ןעלסקַא יד ףיוא
 םורד ןוא ןופצ ,ברעמ ןוא חרזמ ןיב'כ

 ,דרע רעד שטַאּפ א בינ'כ

 ,עציילּפ רעשרעדורב ַא ףיוא יו
 : גָאז ןוא

 ! ןיימ טסיב וד

 ,ןקלעוורַאפ ,וד יו ,לעוו'כ
 .ןענירג רעדיוו ךיא לעוו ,וד יו ,ןוא
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 ...2'1 ןיימ סָאװ ןופ סייו רעװ

41 

 ,דיל ןיימ סָאװ ןופ סייוו רעוו

 ? דניצַא ןייז טעוו

 ,רימ וצ געוו םעד טכוז סָאװ ,דיירפ ןופ יצ

 ? טכאמעג דנילב ןיוש יז טָאה טעמוא ןיימ לייוו

 ,רעיורט ןליטש ןופ יצ

 ,ןפָא םיא ראפ ןענייז ןרימ עלַא סָאוװ

 טסַאג ןטוג ַא יו ןוא

 ? ןפָאלעגנגעקא םיא קידנעטש ץרֿאח ןיימ זיא

 ,טיוט ןופ רָאנ רשפא ןוא
 גָאמ ןלעה ןטימ ןיא רימ וצ טמוק סָאװ
 ןטַאמ םענעברָאמשעג ןיימ ןופ םלַאטשעג ןיא
 ? גָאר ןדעי ףיוא גנַאג םעד רימ טלעטשרַאפ ןוא

.2 

 ,טלייצעג סהנבל ןעצ םיוק בָאה ךיא ןעוו ! טיומ

 ןענַאטשעג ןיוש וטסיב

 | ,גיוו ןיימ ןופ סנּפָאקוצ

 ,טנייוועג ןוא ןקָארשעג ךיז בָאה ךיא

 ,ןעגנוזעגניירַא ןייוועג ןיא עמַאמ ןיימ רימ טָאה

 0 ,וד םינ זַא
 -- עלעניצ םייוו ַא רָאנ

 - עלעגיוו-סדניק ןרעטנוא טיימש

 | ...ליל-ויל-יל-עילַא

 לָאמנייא טשינ ךימ וטסָאה ךָאנרעד

 .,טסירגעג טנָאנ רעד ןופ

 ,לוק ןֿפױא ױזַא טָא
 .ןטנַאקַאב ןטלַא ןַא יו

 רענעגייא ןא יו ןעמוק טסנעלפ
 ,םייח ןיימ ןיא
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 לרעטסעזוש א רעדָא לרעדורב ַא ןעמענוצ

 ןרבק םעד ןופ עלָאּפ רעצרַאװש רעד רעטנוא ןוא

 יז טימ ןייגקעווא

 ,.לטעטש גערב םייב תורבקה תיכב םוצ

 ,םיומ ןעזעג ךיוא ריד בָאה ךיא

 ,יומ ןּפָארט םעניא

 ; םיא ןיא גָאט רעד טבראטש'פ ןעוו

 ,טכאנראפ ןופ טיור םעניא

 ; יולב םעד סיוא טנערב סָאװ

 ,טסברַאה ןיא זָארג ןקידססוג םעניא

 סיוא טייג סָאװ

 .לַארטש ןקנַארק ַא ןופ טנעה עסַאלב יד ףיוא

 ,ךיז ןיא םוא ךיד ךיא גָארמ םנייה
 ,דנואוו רענעפָא ןַא יו
 סױרַא טקוק טרַאד ןופ ןוא
 ,ןמַאט ןיימ ןופ םינּפ ענעברָאמשעג סָאד

.8 

 טכַאנ יד ןייא-טעילוט םיוב-עּפיל רעד

 ןגייווצ ענייז ןשיווצ טָאלב ַא יו

 ּפסָאנק יד טכַאמרַאפ םולב יד

 ,ירפ רעד ןיא זיב

 טנַאה סנבדנ ַא יו ךיז טנפעעצ יז ןעוו

 זָארג ןֿפױא טגנעה סָאװ ,יוט ןּפָארט סעניא

 | גיוא ןא סנייז יו

 .ןרעטש טימ ןעמַאזוצ טנװָא רעד טקיטכענ

 עקטנעוו ענרעבליז ַא ףרַאװרַאפ ךיא ןוא
 ךייט ןקיטנװָא ןיא

 ,למילב-רעסַאװ ַא ףיוא טגיל סָאװ ,ןרעטש ןיימ ןעגנַאפ וצ

 טכַאנ רעד ןיא ךוז ךיא רעדָא
 ,ןטַאט ןיימ ןופ המשנ יד
 .קעוװַא לכיימש א טימ ריא ןיא זיא סָאװ
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 ןעמַאמ ןיימ וצ

 ביל טשינ רעמ ןיוש בָאה ךיא ,עמַאמ

 לָאמא יו

 ,יינש ןסייוו םעד ןוא רעטניוו םעד

 ,סיוא ןעעז געט ןעוו

 -- ןסקאװעגסױרא דלעפ ןופ יו

 םיפ עדימ ענייד ןעוו

 טנָאקעג טשינ ןבָאה

 געוו םוצ ךימ ןטיילגַאב

 | ,יינש ןרעביא

 לעה-קידלושמוא יוזא ןגעלעג זיא סָאװ

 .לעווש ןייד ייב

 ןענַאטשעג גנַאל ןַאד טסיב וד

 טקוקעג ןוא

 מירט עניימ ןופ סנכייצ יד ףיוא

 ,סייוו ןיא

 ריד בילוִצ
 טנייה ךיא בָאה

 ,טנייפ ןוא ביל ןכאז ךס ַא
 : רעגייטש ַא
 ביל בָאה ךיא

 טנװַא םעד

 ;(םעיוו ענייד וצ ףָאלש םעד טגנערב רֶע)

 - ירפ ןדעי ךיד טריפ סָאװ ,געוו םעד

 ; ןיירַא לוש ןיא
 | ,רודיס החנמ-ןברק ןייד ןופ רעמעלב עלעג יד
 ; (רימ רַאפ טנייוועגסיוא ,ןרערט טּפאזעגניײרַא ןענייז'ס עכלעוו ןיא)
 ; דיילק-תבש טלַא ןייד

 ,דלַאװ םעד
 ,ןבעל עָארג סָאד ךיוא ןוא
 אנוש 8 ןיב'כ ןוא
 דניק ַא ןופ יירשעג םעד

 ,םכאנ רעד ןטימניא
 ; ףָאלש ןייד טקעוו סָאװ
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 ,טניוו םעד

 ןָא םנקלָאװ טּפעלש סָאװ

 ,רעטצנעפ ענייד רַאֿפ

 ,ךיק רעד ףיוא טפיול סָאװ ,ךלימ רעד

 ; ףיוא ךיד טנער'ס לייוו

 : ןיילַא ךיז ךיוא לָאמַא ןוא

 -- .םלָאװעג טסָאה וד יו ױזַא טשינ ןיב'כ

 ע נ ליוו

 ,דיל שידיי א טסיב וד

 רעדלעפ ערַאד רעביא םריטיצער

 .עטיל רעד ןופ

 ,עקיטשרָאד ןגיל ךעלטעטש יד

 ,ץיה א ןיא ןסּפעש יו

 ,ריד וצ וצ ךיז ןרעה ןוא

 ,לפייפ םכומסַאּפ םוצ יוו

 ןענייז ךעלסעג ענייד
 ,תוניחת עטשימעגפיוא
 .שידיי ןעמורפ םימ טקורדעג
 ,השעמ עקיטייצרַאפ ַא טסיב וד
 סעגערב יד ייב ןבירשעגנָא
 ,עייליוו רעד ןופ
 ,םייל ןיא ןטָאנקעגנייא ןוא
 ,ענייד ןרעיומ יד ןופ
 .עקיכָאמ יד |

 ר ע דיל



 ןרעטש לארשי

 ,אקנעלַארטסַא ןיא ןריובעג
 (1894) ד"נרת

 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא
 (1942) ב"שת

 ,ומלמ ַא -- רעטָאֿפ רעד) שדוק ילכ החפשמ ַא ןופ רעֶטימַאטשּפָט ןַט

 טכוורַאפ גנוי ץגַאג םוחי סלַא רע טָאה (ם"חס רפוס ַא -- עדײז רעד

 המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ןופ ןרָטי יד ןיא .לרוג ןופ םעמ ןרעטיב םעד

 ןיא ןייזפט ןכָאג .תומוהמ עקיטולב יד ןופ טּפַאררַאפ ןרָאװעג רע ריא

 :עגקירוצ ךיז 1919 רָטי ןיט רע טָאה רעגָטלרעגנַאפעג ןשיכײרטסע ןַא

 'םיױאט רעשיצַאג רעד ןצ זיב עשרַאװ ןיא טבעלעג ןוט ןליופ ןייֵס טרעס

 'ךנעצ ןטבעל ןײז ןיא .1942 רעמוז ,ָשאטעג רעװעשרַאװ םענופ גנוטָאר

 טתורבח רעשידיסח רעד טימ ןדגוברַאפ גנע ןעװעג רע זיא ןרָאי סיל

 .סַאג עיּטיִלָטוַאנ ףיוא עשרַאװ ןיט "לביטש רעגַאמוא, ןטמירַאב ןופ

 ןוא םיחיגעח ךיז ףיוט ןעװעג רזוג אמעג ןיִא רע טָאה העידיןײט טיױל

 ױזַא .לארשי ללכ ורָאֿפ העושי רעד ףיוא ןעװעג ללפתמ א םיפוגיס

 רעטעברַא; ,ןַאמדלַאװ .מ טיול) ןעגנַאגעגסױא ןבָאה ךױא רע לָאז

 ירוטַארעטיל ןבירשעג רע טָאה רעדיל רעסטױא ,(1990 ,זירַאֿפ ,"טרָאװ

 .דגוש ןּפמעלַטב וּב ץנעדנעט רעלעיצעפס ַא טימ ןעײסע ווא ץקיטירק

 ןיֵק .ןלָאגרושו ןוט ןעגנוטײב עכיירלָאצ ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע

 -ןפַאש עגײז .הענישרעד טשינ לָאמויײה זיא רעדיל עגײז ןופ גנולמַאז

 גנילירפ;) 1927 ,יוןטפירש רעװעשרַאװ, יד ןופ ןעמונעג ןענײז ןעג

 ןוא "עקנעלארטסא,) "רעטעלב עשירַארעטיל ; יד ןופ (ילָאטיּפש ןיא

 ןשמגעמ א ןופ הליפח יד ,) "טגיײה , ךדוב'לבוי ןופ ,(רעדיל ערעדנַא

 ענײמ רןופ;) 1924 עשרַאװ ,ידָאװ עטרירטסוליא , ןופ ,(יגָאמײב

 -סיוא ,"תורוד ןופ רעײפ ןיא ןלוש , גנולמַאז רעד ןופ ,("סעקיגלטטיּפש

 .("סיהרות'רפס טטנערברַאפ,) 1939 ,עשרַאװ ,"הנבי ןופ עבַאג



80 

 ןרעטש לארשי

 ריט ענעטלַאהַאב ַא ךיא בָאה

 ,ןסָאלשרַאפ רעסעלש ףיוא ןייז דיל ןיימ לָאז

 ,ןייז טרָאד לָאז ליטש ןוא קילייה

 ,רימ וצ טשינ ףור ןוא טשינ קניוו ךיא

 -- ןיירַא וצניחַא ךיד ריפ ךיא ביוא

 ,ריט ענעטלַאהַאב ַא ךיא בָאה

 .ןסָאלשרַאֿפ רעסעלש ףיוא ןייז דיל ןיימ לָאז

 ,ךייר ןרעוו סדמערפ ןופ טשינ ליוו'כ

 ,ךיילג רימ ןברַאמש ץלַא טשינ

 ? ןגיוא ענייד דיל ןיימ ןיא גיוט סָאװ

 ,ךייט םייב ןעייטש סעברעוו ייווצ זַא

 ,ןגיובעג עדייב ייז ןבעל

 .רעדנוזַאב טנייוו ייז ןופ עדעי רָאנ

 -- ,גניז ךיא ןעוו ,םור טשינ ןוא טלעג טשינ ךוז'כ

 ...ןײלא רענייא ןעמ טייג ט-נ וצ

 ,נניר רענעדלָאג רעד ןייז טשינ ליוו'כ

 ןייטש רערעייט א יו ,ץרַאה ןיימ טימ

 .רעגניפ ץנעלָאװשעג סנצימע ףיוא

 ,ןסָאלשרַאפ רעסעלש ףיוא ןייז דיל ןיימ לָאז

 ןייז ןטרָאד לָאז ליטש ןוא קיליײה

 ,רימ וצ טשינ ףור ןוא טשינ קניוו ךיא
 ,ןיירַא וצניהַא ךיד ריפ ךיא ביוא
 ,ריט ענעטלַאהַאב ַא ךיא בָאה

 .ןסָאלשרַאפ רעסעלש ףיוא ןייז דיל ןיימ לָאז

 ר 9 דיל



 ןרעטש לארשי

 רפס ןטלַא ןַא יא ןשטנעמ ץעוװ טרָאװַא

 ,ןגער א ןוא יינש א ןעגנַאגעג זיא גנילירפ שטָאכ

 טרעטעלקעג ץֿאק א יו טָאה טכַאנ רעד ןופ ןלייז יד רעביא

 ןגעוו עלַא ןקָארשעג ןוא רעיורט רעד

 ,טרעמעלבעג רפס טלַא ןַא ,ןײלַא ןסעזעג ןיב ךיא

 ןיורק א יו ,טצנַאלגעצ ךיז תורוד רעביא טרָאװ א טָאה
 ,סטלַא ןַא שטָאכ טרָאװ ץלָאטש ַא ,בוטש ןיימ ןיא
 םיורט םעד ןעגנַאגעגנגעקטנַא טשינ ןיב ךיא רָאנ
 .ץלַאז ןוא םיורב טימ ,ץַאט רענרעבליז א טימ

 ,ףָאלש ןיימ ךרוד ץילב א יו ,טרָאוװ סָאד טָאה טילגעג טשינ ןוא
 ןסעזעג סנּפָאקוצ רימ טשינ סע זיא ירפ רעד ןיא ןוא
 ,ףָארטש ןוא טּפשמ ףיוא ןגיוא יד ןיא סרעסעמ טימ
 .ןתעל-תעמ עניימ ןיא טעשזירגעג לבעווש יו טשינ טָאה'ס

 ,גָאט םעד ןופ ץנַאט ןיא טגנילירפעגמימ בָאה ךיא

 ;דמַאז ןעמעראוו ףיוא ןקעטש ןיימ טימ דיירפ ןבירשעג

 ,גָאלק טפירטעגניירַא טשינ ךיז טָאה קיטשירפ ןיימ ןיא

 .טנַאו רעד ייב טראשעג ךיז טָאה דיי רעטקיטולבעצ א זַא

 ,זיוה ןייז וצ טשינ טפערט ןוא ןקלָאװ ַא יו דנילב ןוא רעווש
 ,רעגעלש יד ןופ רַאה יד ןיא ךיז טלזיירק רעטכעלעג זַא
 ,זיומ ַא יו ןיילק ןוא לענש טפיולטנַא סַאג ןיימ זַא
 -- -- --= ...רעגעי ןופ ןסקיב יו רעמייב יד ןעיימש קרַאּפ ןיא ןוא

 ,טמעשרַאפ טשינ ךיז ןבָאה גָאטימ רעד טשינ ,ןגרָאמירפ רעד טשינ

 .מָאמש ןיא טמערוטעג קידלָאג ךיז טָאה ןוז יד ןוא

 טנערבעג טָאה רימ ןיא טשינ ,םיוב ןיא טשינ ,ןוז ןיא טשינ ןוא

 ...?ט-נ קימש ַא זיא שטנעמ , : טרָאװ רפס-טלַא סָאד



 רע דיל

 ןשטנעמ עטוג

 ןרעיוא ערעייז ךרוד טייג טלעוו יד

 טייג רעדלעפ יד ךרוד רעמוז רעד יו

 ןגיױצעגנַָא טייקיבייא טימ דרע יד ךיילג

 .טיירג ןסקַאװ סָאד טרָאװ רעייז ןיא טניל

 ןיילַא ךיז טּפעק סָאװ ,רוביג ַא זיא סטכעלש סָאד
 ! ןיב ךיא : ףיוא טנייש ייז ןופ רענייא ןעוו
 ןיילק קידחנבל ןוא ןרעבליז ןוא לימש ןזיירּפש ייז זַא
 . ..ןירג ןוא שירפ ,טוג ,ןכייט ערעטצניפ ןעמיווש

 ,דניז ןוא טכערמוא ןוא טײקמערָא ןעעז יז ןעוו
 ,ןקור ןשישטנעמ ףיוא ןטייר געט ערעווש ןוא
 דניק ריא רַאפ ןָאק יז :עמַאמ א קילב רעייז זיא
 ...ןקורקעװַא טרָא ןופ גרעב עקידחמיא

 ,ןרעטש יד ייב ךעלברעטשמוא טננעה חוכ רעייז

 ,טכאוורעד סָאװ ,רעטשרע רעד זיא ןוא

 ןרעה ןענייוו רע זומ ,טנייוו ןעמ זַא לייוו

 ...טכאנ רעד ןופ ןעלקניוו עקיטכעדרַאפ יד וצ טלייא ןוא

 ,םיומ רעד יו שינעטלעהַאב ןיא ןסָאלשרַאפ חוכ רעייז
 טנעוו ערעייז ףיוא ךיז טליּפש ןוא טלגיּפש םולח שטָאכ

 םיור טשרע טרעוו ןוא םאזגנַאל ךיז למיח רעד טסעכ ױזַא
 ...םנערבעגּפָא ןיוש טָאה טָאטש קיטש 8 ןעוו

 ,רעייפ םוצ טנַאנ ןרעוו עטוג יד ןופ ןרערמ יד ןעוו רָאנ
 ,טייצ רעד ןופ איבנ ַא טמיווש'ס ואוו ,םי רעד סע זיא
 רעייפ טימ םיוא ךיז ןשימ עטוג יד ןופ ןרערמ יד ןעוו לייוו
 ; טיירש ןוא טלעוו רעד ןופ ץירַאה סָאד ךיז ּפָא טירב

 ; םיירש ןוא

 ,ףיורש ַא יוװ ןיירא ןבעל ןיא ךיז םדיינש ! עטוג

 ,דנַאל ןצנאג ןרעביא הכרב יד זיא גיז רעייא

 ,ףיול רעייז ןטימניא ןליוק יד ןּפַאכ טעוו ריא

 .טנאה ןייז ןיא ןײלַא ט-ג טָאה רעצנַאּפ רעייא



 ןרעטש לארשי

 ?לָאטיּפש ןיא גנילירפ

 (ןטנעמגַארפ)

 ,עטרַאצ ןוא ערעטיול ןענייז עקנַארק יד זַא ,רעדנואוו א זיא

 ,טשינ טעז רענייק סָאװ ,סָאד ןעעז ןוא טייוו ץעגרע עטקוקרַאפ ןוא

 ןַײרַא שינרעטצניפ רעד ןיא ןעלכיימש ןוא טכַאניײב טעּפש ןגיל

 ? שינעטער ַא רָאלק ייז טרעוו'ס לייוו ,דיירפ רַאפ ייז ןמעלג ןטעב יד ןוא

 ,למירד רעייז ןופ ףיוא ןעמוק עקנארק יד זַא ,רעדנואוו א זיא
 (ןעמָאז א ףָאלש ןופ ףיוא ךיז טּפַאכ גנילירפ ַא יוו) קיטפוד ןוא ךייר
 םנּפָאקוצ ייז ייב יו ןכרָאה ןוא ןלַאז עליטש ןיא שירפ ןגיל
 ? ןעמָאנ םייב ןָא ייז טפור ץימע ןוא גילפ ַא ןָאמעג ּפָאלק 8 טָאה

 ,קילייה ןרעוו וצ טיירג ןענייז עקנַארק יד זַא ,רעדנואוו ַא זיא

 --- ...רשץמ ּפָא טדייש ןעמ יוו החמש טימ ןתעל-תעמ יד ּפָא ןטרַאװ ןוא

 ,רעלעטיּפש יד ןופ םיור ןיא טריצַאּפש לוכיבכ ןעוו --- רעדנואוו א זיא

 ! רעסַאװ ןטשרע ןופ ךַאלפ ןפיוא טבעוושעג לָאמַא טסייג ןייז טָאה'ס יו

 א

 רָאטקָאד ַא יוװ טייג סָאװ טפַאשביל יד זיא ןענַאװ ןופ ןוא

 ,רעיוא סָאד וצ טנייל ןוא למעב וצ למעב ןופ

 מָאמש ענעקַארשרעד א יו ףיוא ךיז טקעוו לַא ז רעד ןוא

 ? רעיוט ןדעוומעי ןופ ןעיירשעג ןעייג סע ןעוו

 ּפמָאלצילב א יו טגנעה סָאװ טּפַאשביל יד זיא ןענַאװ ןופ ןוא
 ןייל ַא טמולח סָאװ םעד ףָאלש ןופ ףיוא-טסייר ןוא
 ,םייקליטש ןיא עסייוו --- ףיוא ךיז ןצעז עלַא זיב
 ? ןייוועג א ןָאיטמענ --- גנילצולּפ ןוא --- ןטכַארמ -- ןקוק

 טנָאנ יוזא ךיז ןענייז םיאלוח עלַא סָאװ ןוא
 -- ,דַאנעג רעסיורג ןייא ןופ ןלַארטש ערעדנוזַאב יו
 רעטבערגרַאפ רעבָארג רעד ןיא ןענייז ייז לייוו טשינ סע זיא
 -- !?טָאמש רעטסלדייא רעד ןופ םיתב-ילעב יד טלעוו

 5 א
 ! ָא



 רעדיל יי 0

 --- 4 ןרעמש ןפיול עשז-ואוו --- ןפױל ןטקַארטילמיה עטיירב ףיוא ןעוו

 םינכוסמ עטרַאצ ריא , -- : ןגָאלק סָאװ יד ןגָארט הרושכב ַא

 .ט'נוימדעג ףיט ךימ ריא טָאה גערפ ןטצעל רעייא ןיא ,ןיוש גנַאל ךימ טנעק

 .םינּפ ןיב ןיילַא ךיא רָאנ ןוא ,ןעלגיּפש עניימ עלַא טנעז ריא

 ,ףיוק ןוא ףיול טלגיּפשעגּפָא'מ ,ביומש ןוא ןייטש ףיוא טקוקעג טָאה ריא
 ; ןעמיור יד ןופ םעפמיא ןטימ טכַאלעגטימ טָאה ךַאלפ עמַאלג יד
 עליטש רעייא טעמוא ןא טגעלפ ,טסַאלברַאפ ךיז טסָאה וד זַא רָאנ
 .ןע'מוהת ענעפילשעג יד ןיא ךיז טקוררַאפ ט'ריא ןוא ןעיצרַאֿפ זָאלג

 -- ךיז ןיא --- ,קירוצ טקוקרַאפ ,טנעוו יד ייב ןענַאטשעג טנעז ריא
 רענעגייא ןיא

 טלַארטשעג טָאה ןגייווש רעייא ןופ ,שינעפיט רעקידלגיּפש

 ,םקיטייוועג רימ וצ ריא מָאה סָאד -- ,טעמורַא ץילַא ףיוא טייקמרעמואראפ
 ."טלַאטשעג טצעל רעייא ןיב ךיא ,ןעלגיּפש עניימ עלא טנעז ריא
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 ?סעקינלַאטיּפש, עניימ ןופ

 סערדלָאק עסייוו רעטנוא ןעלמערד רימ

 ...יינש רעטנוא ןגיל ןסַאג ךיילג

 ,טלעוו רעד ןופ רענייטש יד ןענייז רימ
 .טראה זיא מעב עכייוו רעזנוא

 בייל סָאד זנוא ןשטעווקעצ געט יד

 ,ייברַאפ זנוא ןפיול געט יד

 קורב םעד ךרוד-ןפיול רעדער יו

 ,םייוו סע זיא טציא -- ןָאטעג שיור ַא טָאה'ס

 ,םנכייצ ץפרַאש ?ןבילבעג זיא סָאװ

 -- ,סנכייצ-רעבירג ,סנכייצ ,םנכייצ

 רעווש ןענעייל ןוא רימ ןקוק ,רימ ןגיל
 ...ןדנואוו ערעזנוא ןופ ךַארּפש עפיט יד

 ,ןקורב יו עדמערפ ןגיל ,טשינ ךיז ןריר רימ
 .רעדער יו טראה זנוא רעביא ןעייג ן'תעל-תעמ

 לקנוט ןוא גנואָארד ןוא טייקליטש :ץלַא טרעוו לָאמַא רָאנ

 (דרע'רד וצ ערַאמכ א ליטש ּפָארַא טקוק סע יוו)

 רעיױרט טכידעג יזא ץעגרע ןופ טלַאפ זנוא ןוא

 ןייא זנוא טלקיוו ןוא רעיורט רעכייוו אזַא

 טלקיורַאפ רעטניוו יו ערַאװק יד םיפוג יד

 ...יינש ןיא ןסַאג יד ,יינש ןיא ןסָאג יד

 ...ייוו טשינ ןיוש טוט סע ,ןסעגרַאפ ץלַא טרעוו

 ,ץפיז א לטניו א טםיג טכאנייב טעּפש לָאמא רָאנ

 ; טיירש טיײקמַאזנייא יד ןוא טלַאק ױזַא טרעוו

 ...רעטניוו

 עסייוו יד סערדלָאק יד ןצרַאה םוצ ןעמ טקירד

 ,ייז רַאפ ךיז טקערש ןעמ ןוא

 יז ךרוד טלמירד ןעמ ןוא

 :טםעבעגנ א

 גנילירפ א בינ טינ ,טיג

 ...ןגעו ןשטנעמ ערעווש יד רַאפ
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 ,ןיב ךיא רעוו ,ךימ טגערפ סע רעוו
 .טכענ עניימ ןצ ּפָא ךיא קיש םעד

 : טגָאז ענייא
 .רבק א
 .משינ ךָאנ טיימש הבצמ ןייק
 ןגױלפעגמורא ליטש זיא
 ,ביומ ַא יו
 ןפָאלשעגנײא ץעגרע זיא ןוא
 .ביוט ַא יו
 טנייוװַאב טשינ םיא טָאה רענייק
 .טשינ ךָאנ םיימש הבצמ ןייק ןוא
 טלעוו יד תעשב לָאמַא רָאנ
 סייוו ױזַא סעּפע טרעיורט
 ,ךייוו ןוא
 -- ,ביוט עסייוו א יו
 ןיימש למיה ןטימניא טביילב
 הנבל יד
 רעגניפ ןעגנַאל א טימ טלטייט ןוא
 : לבימש ַא ןופ רעטצנעפ םעד ףיוא
 | ! רטפנ הֹּפ

 : טרעפטנע עטייווצ יד

 רעטבילרַאפ ַא קידנעטש

 קעוַא זיא סָאװ ,גָאמ ןיא לָאמַא

 - ,טייז רענעי ףיוא דלָאג טימ ףיש א ןיא

 ךָאנ ךיז טגיוו סָאװ ,גָאט ןיא לָאמַא

 ,סיוא ךיז טפָאלש ןוא םיוש ןיא רימ ייב

 מניט ןעיולב ןטיור טימ זיב

 :למיה םעד טינ ןביירשרַאפ טעוו

 ..ףיוא יימש .. .ףיוא יימש . . . ףיוא ייטש
 ,רעמבילרַאפ א קידנעטש
 ץ'העש עצנאג ןײטשּפַא רע ןַאק
 מַאמש רעקידנּפַאלש רעד ןטימניא
 ןענערב ןוא ןענערב ןוא
 .ןענוז ייווצ ןשיווצ

 ר ע ד יל
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 ;ּפָארַא טקוק עמירד יד

 ,לימש --- לימש

 -- ןסַאג

 -- ןעמַארק
 -- סעּפולס

 -- ןעקרַאמ
 ליטש --- ליטש

 -- געוו 8

 -- קירב ַא
 -- ךייט א

 -- לימ 8

 ,ליטש --- ליטש

 ץעגרע טרָאד ןַאקרַאּפ א ייב רָאנ

 ןניובעג ץימע טכירק

 ? רעטכעוו רעד סע זיא

 ? בננ א סָאד זיא

 ...?בנג ַא -- רעטכעוו ַא רשפא ןוא

 ,ּפָארַא טקוק טכַאנ עמירד יד
 טייז ריא ייב ןקלָאװ יד ןוא
 ...ךיז ןעלקַאו ןוא ןעייג ,ןעייג

 ,ןיב ךיא רע ךימ טנערפ סע רעוו
 .טכענ עניימ וצ ּפָא ךיא קיש םעד



 ר ע דיל 4

 גָאטײב ןשטנעמ ַא ןופ הליפת יד

 ןכַאז עלַא ןיא ,יורטש ןדעי ןיא ,ןיימש ןדעי ןיא ,עלַא יז ןוא

 ,םעראוװ ןוא קידנענייש ,גָאט ,טייקסטוג יד טציז

 | -- טכיל א רעטכייל ענרעבליז ןיא טבעל סע יו

 ,טכיזעג קידנטכיול ןייד רימ טיוא ןליפ ליוו ןוא ךַאז ַא ךיוא ןיב ךיא

 ןשטמיינק עניימ ןופ ןשיװסױרַא ןלָאז ןפיילש ענייד ליוו ךיא

 .טייקנפָא טימ ןייז טשטנעבעג לָאז ךיא ןוא טײקנגרַאברַאֿפ עדעי

 ,טימענ ןיימ ןופ ןדניוושרַאפ טייקטלעטשרַאפ עדעי לָאז

 ,טילג ןזייא סָאד ןעוו ,ןזייא ןופ טייקצראװש יד ּפָא-טברַאטש םע יו

 ןייז טרעטיילעג ןייש ןקידנענערב ןייד ןיא ךימָאל

 .ןעשעג זיא םע יו רעמ ןעז ןוא ,טשינ טעז רענייק סָאװ ,סָאד ןעז ןוא

 .ןעזעג ןרעוו םיוצ ןָא ,דניז ןָא ןיילַא ךימָאל שטָאכ ,תוחּפל

 ךַאד רעדעי ןוא ּפולס רעדעי זיא סָאוװרַאפ

 ראה א טלַאטשעג רענעגייא ןייז רעביא

 ? ןעמערב יד ּפָארַא ךיא זָאל סָאװרַאֿפ ןוא

 ,רַאוטָארט םעד ןופ רעגרע ךיא ןיב יצ

 ןעמעש טשינ ךיז ףרַאד ןוא ןדירפוצ טניל סָאװ

 ? ןגיוא יד ןיא למיה םעד ןקוק וצ

 ,ןענירטנַא רימ ןופ שינעטלעהַאב עדעי לָאז
 .ןרַאּפשרַאפ טשינ תודוס ןיא ןבעל ןיימ ליוו'כ
 -- ןעניפעג ךימ ,גָאט ,טנעה ענייד ןיא ליוו ךיא
 .ןרַאנ טשינ םענייק ןוא ,וד יו ןייז רימ ףלעה

 ןטעבעג עסייה עניימ ןיא טשינ ליוו ךיא ...
 .קנאדעג רעדמערפ א ךיז ןּפַאכנײרַא לָאז
 ,גנַאז א יו ךיז ןעיירפ טשינ ךיא ןַאק יצ
 ? ןטעלג םיא טסלָאז וד זַא ,טרַאװרעד ךיז טָאה רע ןעוו

 טכַאנ יד לָאז סָאװרַאֿפ ָאט ,שינעפעשַאב 8 ךיוא ךָאד ןיב ךיא

 ? נָאלק לסיב ןטצעל ריא טימ ןנָאי םוטעמוא ךימ

 ,טכַאל ןוא םוא טפיול סָאװ ,טנוה םענופ רעגרע ךיא ןיב

 ? נָאמ רעלופ ,ךיד ,סעלדוק יד ןיא טגָארמ ןוא

 טכַאניײב ןופ ןכורּפש עלַא ןסענרַאפ בָאה'כ ? טסעז ...

 .טעב ךיא ןעוו ץרַאה ןיימ טננעה דחּפ ףיוא טשינ
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 שינרעטצניפ יד זַא ,טשינ ליוו ךיא

 ,טנאה ןיימ ןרעװשּפָארַא לָאז

 .טעבעג םוצ יז קערטש ךיא ןעוו

 ,גָאמ רעכיוה ,טירט ענייד רעה ךיא ןעוו לָאמסנעד דָארג ,ןיינ

 ,ןקע על ןיא ןָאֿפ א יו ךיז טלקיוועצ דיירפ יד ןעוו

 -- ןקערש טשינ ךיז ןפרַאד ייז לייוו ,ןענוַאד טשינ ןליוו ןשטנעמ ןוא

 ,גָאט רעסיורג ,ןזײרּפש ענייד רעה ךיא ןעוו ,דָארג

 הליפת ןיימ זַא ,ךיא ליוו

 -- םנּפ ַא ןָא ףיט ןייז לָאז

 -- ,ףיוה ןפיוא רעדניק יד ןופ רעטכעלעג רעד יו

 הליפת ןיימ זַא ,ךיא ליוו

 ,םורפ ןוא קידנטסיירט ןייז לָאז

 --- ,טַאטשרַאוװ םייב קידנציז ןכש ןיימ ןופ רעדיל יד יו

 | ,הליפת ןיימ ןיא זַא ,ךיא ליוו

 ,יירענייוועג ןוא טייקילייה ליפוזַא ןייז לָאז

 רעמיצ ןכרוד רעטכיד ַא ןופ ןזײרּפש םעד ןיא יו

 -- קרעוו ַא ןיא תמא םעד ןריפסיוא ןכַאנ

 ,הליפת ןיימ זַא ,ךיא ליוו

 זדנוא ןשיווצ ווירב-ץעביל 8 ןייז לָאז

 גָאט רעסייוו ,זדלַאה ןיימ ףיוא ןלַאפּפױרַא טסעוו וד זיב

 .גָאט רעסייוו ,ןצנַאגניא ריד ןיא ןייגפיוא לעוװ דיא ןוא

 ר ע ר י פ ר ע ד

 טייוו ןענייז רימ
 ןסַאג עכעלדנעמוא טביומשעגפיוא ןיא
 .ןעגנַאגרַאפ ךיז רכדמ רעקיטש ןיא יו

 -- טייקדימ רעטציהעצ טימ ,ןשזדנָאלב טימ

 .קָאר רעזדנוא ןופ ןדלַאפ יד לופ ןענייז

 ןעלמעק יו ןייא ךיז ןגייב רעצרעה

 .גָאט ןופ טסַאל יד ףיוא ןעמענ ןוא

 רעייפ ךרוד ןעקנַאלב ױזַא ,לכלעווק ןייק ,עמלַאּפ ןייק

 ?ןענַאו זיב ,דמַאז ןיא ןברַאטש זייווקיצנייא ןוא

 עטענרַאל 8 יו גיוא םייב ןוז יד טסטלַאה

 ...!ןענַאװַארַאק ןופ רעריפ רעד ייז ,ט-נ
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 סנסיפוצ טגיל סָאװ ,רענייא יו טקנוּפ

 | םורַא טדניב ןוא טכַאנ רעד ןופ
 ןשזַאדנַאב יו ,לקנוט טימ ּפָאק ןייז
 ןיירַא טדיינש קיטייו רערעווש לייוו

 ,רַאי עגנַאל יו ,סרעסעמ עגנַאל טימ

 ןעייּפש סענרעממאל רעקילדנעצ לייוו

 ,ןרַאוטָארט ףיוא ּפָארַא טכיל טימ
 ,רָאי א זיא קעלפ טכיל רעדעי ןוא

 ןרָאי ענייז עלַא ןניל

 .ןסָאג יד ףיוא ןניּפשעגסױא
 למיה רעד יווװ) טפיולטנא רע ןוא

 : ןיוש טעז רע ןעוו ,טכַאנרַאפ טפיולטנַא
 ,טנערברַאפ זיא ןגעמרַאפ ץנַאג ןייז

 עבטממ ענעדלָאנ עטצעל ןייז

 .(.. .פָא ךיז טבייר ןוא שלַאפ טעכיוא זיא

 עמאמ 8 יוו) טפיולטמנַא רע ןוא

 ,דניק ריא ןופ היול רעד ייב

 ,ןרעה ןוא ןעז ריא טייגרַאפ'פ ןעוו

 מניוז רעד טמיור טירט ןדעי ייב ןוא
 ! קירוצ ייג : רעיוא ןיא ןייא ריא

 ןבָארנַאב טכיל ןייד ןעז טסעוװו זַא
 ןרעוו עגושמ ךָאד וטסעוו

 - ףעדניק עקירביא ענייד ןוא
 .  (..ןבָאה רעטומ ַא ךָאנ ןפרַאד

 רעטמנוא ךיז טקיט ןוא טפיולטנַא רע ןוא

  י:=- ךייט ַא ןיא יו ךשוח סעד ןיא
 ,דניז ערעווש רע טָאה רשפא

 ךייר ןייגפיוא רע ףרַאד רשפא
 -. -- ,ֿטרעטיולעג ןוא ךיז קידנ'לבוט
 ,טרעטייוורעד ,ןיינ םַאזנייא רע זומ

 ןריושעג טשינ זיא לָאוװ'ס גנַאל יוו לייוו

 ןעניּפש ןעמענ טשינ ךָאד ןעמ ןעק
 - ןרױלוַאפ ץלַא ןיוש טָאה רע ביוא ןוא
 -  .ןעניפעג ט-ג רשפא רע טעוו

 ר עדיל
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 ? טניימ רעיורט ןייז סָאװ ןעד סייוו רעוו

 ,ןילּפ א ייב ץעגרע רע טגיל

 ןיילּפ ןדמערפ ןסיוטשראפ 8 ייב

 למיק ןטיירב 8 ןיא יוװ ךיילג ןוא

 טלקיורַאפ שינרעטצניפ ןיא רע טלַאה

 טלקימשעצ סָאװ ,ןלייט עלַא יד

 ,טנייוו רע ןוא םיא טםלעוו יד טָאה

 ןטייוװרעד ןופ ץימע טייג טָא רָאנ

 טנַאה רעד ןיא ןרעטמַאל ַא טימ

 םנטָאש יד ןרעטיצ ןעמענ

 ,ןטייז יד ןיא ןפיולטנַא ןוא

 ,טנַאװ ייב ךיז ןעראש ןעמענ

 ןעניפעג ָאד רעטער א ןליוו

 ,טגיל סָאװ םעד וצ וצ ןלַאפ ןוא

 טניל סָאװ ןקירעיורט-טנלע םוצ

 ,םינונחת םיא ייב ךיז ןטעב ןוא

 םנסיפוצ טגיל סָאװ רענייא יו טקנוּפ

 םורַא טדניב ןוא טכַאנ רעד ןופ

 םורַא ןשזַאדנַאב יוװ ,לקנוט טימ ּפָאק ןייז

 ארומ ןגירק עכלעוו ,סנטָאש רָאנ

 ןטכיר ןוא ןופרעד טשינ ןסייוו

 -- ,ףליה ַא שטנעמ ןקרַאטש ןופ ךיז

 רעטכיזעג רימ וצ ריא טמוק ױזַא

 ךיז טעילוט ןוא רעקנעלָארטסַא

 ,ּפעק עטזַאלעגּפָארַא טימ

 ; ןרָאי עטזָאלעגּפָארַא טימ יו

 ןרָאװעג זיא עלַא ךייא ןופ רָאנ
 .ךורבדלָאג םירפא : טנָאנ רענייא רימ

.2 

 ,טנָאזעג עלַא ןבָאה -- !דיי רענייש א

 ! טכַאנ ענייש א רַא'ס : שדוח-בלַאה טנַאז'מ יו

 הנבל יד יוװ ןעוועג וטסיב

 ,טַאהעג טשינ םייח ןייק טסָאה ןוא
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 .םיוק ךיז קידנרירַאב ,ךיז טרַאצ ןשוק רעכעד

 .ףוע רעָאלב ַא יוװ ךייוו טלּפַאצ למיה רעד

 . . .םיורט ןסיז ןכוז ,סַאג רעד ןופ ןפיולטנַא רעטצנעפ

 .ףָאלש ןיא זדלַאה ןזיב טָאטש יד טציא ןיוש טיימש סע

 טניוו םימ בייל ריא טשַאוו טכַאנ יד

 ,ןסַאג עליטש ןיא ךיז טלניּפש ןוא

 ,ןדָאל עטלַארּפעגפױא ייווצ זיולב ךָאנ ןרעטַאלּפ סע

 ןדָאב טשינ ךיז ןליוו סָאװ רעדניק יו

 ...רעסַאװ ןיא ןיוש ןעייטש ייז שטָאכ

 ,זיוה שיריבנ ַא ןוא טעב ַא טָאה'מ ,בייוו ַא טָאה'מ,

 -- ?זיומ ַא יו םוא טכירק ןוא סָאבעלַאב רענייש ַא

 -:רעגעלש-םיבלכ רעד ןוא קינשזַארטס יקסווָארבעז טסעומשעג ןבָאה

 "! ןעננַאהעגפיוא טשינכַאנ םעבַאטש יד ,קוק ,עינאּפ ,ןפָא ךָאנ;

 ןעגנאגעגכָאנ ריד ןענייז ןרעטש יד ןוא ,טשינ טסרעה וד רָאנ

 .רעגעלעג 8 ןכוז ןפלָאהעג ןוא

 .קאז 8 ףיוא -- קַאז 8 ןײלַא --- טסניל ןוא שירעלטעב ץעגרע וטסּפָאלש

 ,ןַאה ןופ יירק ןטשרע ןטימ ןייטשוצפיוא ךיז טכערב טייקטמלא ןייד

 ןטעּפַאט יד ףיוא ןענייז ױזַא : טפוד טימ לופ זיא םייהרעד ןיא ריד ייב ןוא

 .ןָאגָאהַאמ םענייפ ןופ טעב ַא ןוא ...ןעמולב יד קידעבעל

 סָאבעלַאב ןפיוא טשינ ךיז טרַאװרעד ,םַאזנייא-רעביוז-לופ-ךיוה םיימש
 .יינש ןפיט ןשירפ ןיא יו גייצטעב ןליק ןיא ןייא טלמירד ןוא
 ןופ ךיד טָאה'מ סָאװ ,ךורבדלָאנ םירפא ,לביארַאפ בָאה טשינ

 בומש רעכייר רעד
 .יימ זָאלג רעקיקנַאלב רענייש ַא ןופ גילפ ַא יו ןפרָאװעגסױרַא

 זיולב םידיגנ זַא ,טשינ סייוו סָאװ םענױזַא םימ ןכוסמ ךָאד זיא'ס
 : םיירש ןוא םורַא טפיול רע ןוא הלח-לייאמיוב ןסע ןזומ
 ,רעגנוח רַאפ זָאלג רעקיטש רעדניק "סעקסַאיּפ , יד ףיוא ןעייק עשז-ױזַא יו
 ...טײלעמערַא יד וצ טרעהעג ןיילַא ט-ג ןוא סטוג ןוא בָאה ןעוו
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 ,ךיימ ןייק טשינ ךָאד זיא ,ךורבדלָאג רעה ,עמָאּפַאק רעייא ןוא
 ןרָאװעג טרַאד םיצולּפ עלַאּפ רעד רעטניח זיא ױזַא יוו ָאמ
 טנחקלעגוצ ךָאד ריא טָאה סָאד -- ?ןעיילש רעקידעבעל א
 .ןרָאטעּפמיק רעכַאװש ַא וצ סע טגָארט ריא ןוא ןעדיירפ רעייא ייב

 דָאלפוש ַא וצ םענױזַא וציטזָאל ? שטנעמ-חשעמ סָאד זיא

 ,דרע'רד ןיא ץלַא ןגייל ךָאד רע טעוװ ,םָארק ןיא טנערב ןוידּפ רעד ןעוו

 .ט'חלשמ'עגסורַא ךיד טָאה'מ סָאװ ,םירפא ,טשינ טוגמוא רַאֿפ םענ ָאט

 ַא ןיא ווירב רעמַאזיורנ ַא : זיוה ןשידיגנ ןיא ןעוועג טסיב וד

 ...םרעװנָאק ןטרַאצ

4 

 :ןעמ םייוו ,קיטיירפ זיא ,שטָאכ אלימ ,ונ

 ; טנַאזירָאה םעּד ןייא ןעמ טצייה ײסָאש קע םייב

 תולח ןעמ טקַאב למיה ןיא : םירפא טקוק

 .תבש דובכל

 .םיב 8 רַאפ ןעמ טבראטש לעסָאי קינטוטַאל םייב ןוא

 עקיּפָאק א ןיירַא טכעלפ ןדיי : ןביולק ןעמענ ןעמ ףרַאד

 !שטעליוק א ןיא

 ןיירא טלעטמש טנוװָא רעד זַא ןוא

 ,ןעגנוצ עטיור סנקלָאװ עפייוו ןיא

 ןביוא טרָאד זַא ,ןיוש ךָאד ןעמ טעז

 .רעטכייל-רעבליז ןיא טכיל ןעמ טדניצ

 ? רעטצניפ רעד ןיא ןציז לָאז ,הנמלא יד עקייל ןוא

 ןעמ טעז ,קיטיירפ ונ ,שטָאכ אליממ זיא

 ,ןַאק רע סָאװ טוט שטנעמ ַא

 : ןלציל אנמחר ? ךָאװ עצנַאג ַא רָאנ

 גָאט ןקעלפ עטשרע יד ןופ

 ,טנַאז רע קר -- טכאנ תליחת זיב

 --- -- -- טנָאז ןוא ּפָאק ןפיוא תילט םעד

5 

 .גנַאלק ןָא ךיז ןרעטעלב ןוא ןקלָאװ יד ךיז ןשימ
 גָאט רעד ףיוא ךיז טכַאמ קילייה ןוא ליטש
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 ,רפס רעטלַא ןַא ףיוא קיטכרָאּפ-םיז ךיז טנּפע סע יו
 .קנַאדעג רענייש א יו סױרַא טמוק ןוז יד

 ...רענייר ןרעוו ןוא ןסַאג יד ןכרָאה

 ןגיוא יד ןופ טלסײרטענּפָא ףָאלש םעד טָאה לטעטש

 .םיצפה יד ןופ חטּפ-ברע ביוטש םעד ּפָא-טשיוו ןעמ יוו

 ,ןגיובעג ןישַאמ רעד ייב ןיוש טציז סָאװ ,רעדיינש יקרָאה וליּפַא

 ,םעציילּפ ענעבלירד יו םילהת ךעלטיּפַאק רעמ טיינ

 ? ךורבדלָאנ םירפא טוט סָאװ ןוא

 ,טנווַאד רע

 ;טמעשרַאפ זיא ןוא סעכ רַאפ טנערב ןוא טלעוו רעד ןיא גָאמ-בלַאה רעד טניל
 ,לעמ ןוא ףייז ןוא ץלַאז ןוא ,טּפַאנ בייל ןייז ףיוא ןָא טפרַאװ ןעמ ,טיש ןעמ
 םיא וצ ייז רָאנ ,טּפַאשביל רַאפ טכייל ןוא ביל ןשטנעמ טָאה רע

 ,דמערפ ןענייז
 ...לעפ ןייז טפיוקרַאפ ןעמ ןוא םיא ּפָא ןעמ טדניש, גָאט-בלַאה רעד טניל ןוא

 ןייג ןיא טיש ןוא ןוז יד טייג למיח ןיא --- קרַאמ ןיא טייג רחסמ רעד
 ; ןצייוו ןוא ןטשרעג ךעלגרעב ענעדלָאג

 ןצירפ ךעלמיילעגנוי יו ליומ ןיא ןלַארטש ןּפַאכ סנקלָאװ
 ,ןייצ יד ןיא ןעיורטש ןטלַאה ןוא הָאובת ייב ךעל'הינק ןכוז סָאװ

 ? ךורבדלָאגנ םירפא םוט סָאװ ןוא
 ,טנווַאד רע

 ןביױהעגנַָא יו טקידנעעג ךָאנ רענעש ךיז'ט גָאט רעד רָאנ

 ,ךייט א יוװ עָאלב ןוא עקיאור ןגיל ןסָאג יד

 ,ןביוט יו ייז רעביא ןעילפ טכַאנרַאפ ןופ סעגר עכייוו יד ןוא

 ,ךיירגינעק א טכַאמרַאפ טלַאה סָאװ ,דלָאנ ןרעווש ןופ ריט ַא וצ ןוא

 טכַארטרַאפ -- ךיז-ןיא . ..לסילש ַא טולב ןופ ןוז יד וצ-טסַאּפ

 ןגיובעג םורפ ןוא

 ןעוועג ץלָאמש ױזַא ןענייז סָאװ ,רעזייה-לגיצ יד טציא ןעייטש

 ןעזעג ךס ַא ןבָאה סָאװ עגולק יוװ ,רעירפ העש ןייא טימ

 ,..ןביולג זומ ןעמ זַא : ןעזרעד סנייא רָאנ ףוס-לכ-ףוס ןוא
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 --ןשעג םיא םימ זיא גנילצולּפ סָאװ טשינ טפיירגַאב ץנימרעּפוק לעקצַאכ ןוא
 ּפָאק םעד רע טלַאה דניק א יו ןוא רעווש יוזַא טנערב ץרַאה ןרעטנוא

 ןביוש יד ףיוא
 ; רעניימש יד קידנזדלַאה דרע רעד וצ ןלַאפ סנטָאש : --- קרַאמ ןיא טקוק ןוא
 -- ךיז טנָאמרעד ןוא --- טסעגרַאפ ןוא -- םָארק ןיא רע טייטש

 .ןענייוו םיא ךיז טסולגנ'ס ןוא

 ? ךורבדלָאג םירפא טוט סָאװ ןוא
 ,טנווַאד רע

 ,םירפא בר ,םירפא בר

 גָאט ןצנַאג ַא שטנעמ 8 ןעק יוװ

 ? ןָאמט הליפת רָאנ ,ןָאמ טשינרָאג
 ןָאצ םענייש ןטשרעדָאפ א ףיוא

 .גָאו עסיורג ַא טלעוו יד טלַאה

 ; ליומ ןיא טלעוו רעד ןשטנעמ ןקוק

 ,לסיבַא דרע ןוא ןרעטש ךעלסיב ןפרַאװ

 : לסיש ענעמייל יד ןייז זומ ךיילנ

 .ליורג ַא -- ןעוועג טלָאװ ךעלסעה

 טייז רענעי ףיוא יצ רעד ףיוא ןעוו
 (ןסיוועג טכעלש ַא יוװ) ןגייב ךיז ,ןלַאפ ןעמענ לָאז
 ןסירעגסױרַא ןָאצ רעטשרעדָאּפ ךיז טלָאװ'ס
 .מייקיבייא רעד טכַאמענ ךָאל רעטצנעפ ַא ןוא

 קינָאה ןסַאּפ יו ץראה םאזגנַאל ןעמ טּפרַאוװ
 -- ,גָאװ רעד ףיוא ךעקעל יו ,דרע רעקימש ןוא
 גָאמ ןצנאג ַא שטנעמ א ןעק יוװ ,ַאט
 ? קידנעוט הליפת ץוח ןָאמ טשינרָאג

 : טרעפטנע ךורבדלָאג םירפא ןוא
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 סיהרות רפס עטנערברַאפ

 ("שאב הפורש ,ילאש;ג ס'גרובנעטארמ ם"רהמ טיול)

 ,ןכַאמ ייז סָאװ גערפ ,עטנערברַאפ ס'חרות-רפס

 -- -- -- ןכַאילש ץעקישא ענייד ןופ םילבא יד

 סעיוו יד ןסירענפיוא קיטייוו טָאה ייז סָאװ

 ; תועירי ענייד ןופ רעקַאלּפ םייב -- גנוניוטשרעד ןיא

 ,ןרעשַאב טעוװו ט-נ יצ ,ןרעלק ןוא ןעקנעב סָאװ

 ; ןרעוו ךָאנ קימכיל לָאז ריד רַאפ ןוא ייז רַאפ זַא

 הצע ןא ןכוז ןוא ןעלנָאװ ןוא ןבערטש סָאװ

 ? ייז טייג סע יו גערפ --- ךיז דרע'רד ףיוא ןרעגלַאװ ןוא

 ןעייווצ ףיוא ךיז טכערבעצ ץירַאה ןייז סָאװ ,שטנעמ רעד ןוא

 ןעייו עכעלקערש ענייד דיל ןייז ןיא טצכערק רע ןעוו

 ןלַאקַאש יו טגָאלק רע ןוא ןעַארק יו רעטצניפ זיא ןוא

 ?ןלַאפעג לרוג ןייד ףיוא זיא סָאװ ,קילנמוא ןבילוצ

 / -- ןבירשעג רעייפ ףיוא רעייפ וד ,הרות

 ,ןבירעצ ךיז שַא ףיוא טסָאה וד זא ,ךעלגעמ זיא

 םילגעצ טעמרַאּפ ןייד טָאה רעייפ רעשידרע ןעוו

 ? טירבץגּפָא טשינ ךיז טָאה טנייפ םעד ןופ טנַאה יד ןוא

 ןסינעג גָאמלױאוו ריא טעוו ןענאוװ זיב ,"עלעדייא, ,ַא
 ? ןסילשרַאפ רענרעד ןשיווצ ןעמולב ערעזנוא ןוא
 ,רעדניצַא יו ןייז ךָאנ גנַאל םעוו יצ ,טגָאז
 ,רעדניק ם'ט-ג טפשמ ןוא הוואג טימ ךיז טצעז ריא זַא
 ? ןיירַא רעייפ ןיא ןצעזעג עקיבייא טפרַאװ ןוא
 ! ןייז ךיז םקונ ךייא ןיא טעוו סע רעוו ,טשטנעכעג

 ,ןבעגעג ןצילב ןיא ,הרות ,ומסיב רַאּפרעד יצ

 ?ןבעל ןייד סרעטייש ףיוא לָאז ןכיורסיוא ךיז זַא

 ןפָארטעגנָא טיג ךיד ,יני ס ,טָאה רעבירעד יצ

 ,ןפָאלטנַא גרעב-סיורג יד ןופ זיא רע ןעוו געוו ןפיוא

 ןטייצ ןוא ןטייצ ךָאנ זַא ,ןייז לָאז ןכייצ ַא

 ,ןטייב ךיז סקואוו ןייד ,טלַא טרעוו סָאװ שטנעמ א יוװ ,טעוו

 .ןגיובעגנייא ,ןיילק ,ןייז קירעדינ טסעוו

 -- :ןגיױא יד ןיא טלַאפ סע לשמ רעכעלנייּפ ַארַאס
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 :לַאב א גינעק 8 טכַאמ ןוז ןייז ןופ טרובעג םייב

 ,לַאז ןיא טצנַאט דיירפ ,ןגיוא יד ןיא טכייל טכיל

 ןיילא גינעק רעד רָאנ ,טקנירט סע רעוו ,טגניז סע רעוו

 :ןייועג א סױרא טזָאל ןוא טגייווש ןוא טגייווש ,טציז

 ,ןעווראפ טשינ טסייוו רענייק ,סָאװרַאֿפ טשינ טסייוו רענייק

 ...ןעזעג גינעק רעד רָאנ טָאה ,ןברַאמש טעוו ןוז ןייז זַא

 ,געט ענייד ןייװַאב ,הנמלא ,יניס וד

 !קעז ןיא ךיז ןָא וט ,קעװַא זיא ןַאמ ןייד

 ,ןרעוו ייז ןלָאז ךייט ַא ,ןרערט טימ ןסיג לעוװ ךיא ןוא

 -- ןרעה ייווצ ענייד זיב ןעיצ ךיז לָאז ךייט רעד

 םירבק ערעייז ייב ןוא -- ןרהא ןוא השמ

 ,םירש עקילייה ,ריא :הלאש ַא ןגערפ

 טנעה ערעייא ןיא ןבעגעגרעביא ןעמ טָאה

 ? טנערברַאפ עטלַא יד טָאה'מ סָאװ ,עיינ ַא ,הרות א

 -- רךיפ שדוח ןיא ,ןעקנָאשעג הרות יד -- יירד שדוח ןיא

 .ריא ןיא טעטכינרַאפ עשינואג ,עשיניורק סָאד

 טלָאמעצ לָאמ טייווצ א ,טקאהעצ תוחול לָאמנייא

 ?טלָאצַאב לפכ ןעמ טָאה ,ט'הפרשרַאפ ןוא תד םעד

 ,ןעמוג ןיימ ןקעמש ןעק ןסיב ַא יװ ,טשינ ייטשראפ'כ
 ,ןעמונעגנעמַאזוצ ןגעמרַאּפ ןייד ןעז ןיימ ךָאנ
 ,געװ םעד ןטימ ןפיוא תחדנה-ריע א ןיא יו
 .געמרַאפ ס'ט-ג טנערבראפ טָאה טנַאה עקיצומש ןוא

 ,רעיוט ןייד ןוא ריט ןייד ןעניפעג טשינ ןעק ךיא

 ,רעיורט טימ סעקשזעטס ענייד ןענייז ענעטַאשרַאפ

 ,םיז רימ זיא קנַארטעג ןיא רערט ַא ,קינַאה טשינ

 ,םיפ יד וצ טוג רימ זיא ןטייק ענייד ןופ טייק

 ,רעמ סָאװ ןענייוועג ןּפעש ליוו גיוא ןיימ

 ,רערט 8 רעצימע טזָאל ריד רַאּפ ואוו ,םוטעמוא ןופ

 ,ןלַאפ ייז ןעוו ,קַאב ןיימ ףיוא סיוא דלאב ןענעקורמ ייז רַאנ

 .ןלַאװק עסייה-סייה : זיא תונמחר ןיימ לייוועב

 ,ןסיורג םעד ןָאמ ןייד ףיוא רעצ רעקידנענערב ןיימ
 -- ןסיורד ןיא טלגָאװ ןוא טרעדנעלש ןוא טכירק סָאװ
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 ,טייוו ץעגרע קעװַא ןוא לקעּפ ןייז ןעמונעג רע טָאה

 ,םייז רעד ייב ךָאנ םיא ןפיול סנטָאש ענייד ןוא

 ,ןבילבעג טנלע ןיב ךייא ןָא ךיא ןוא

 .ןבירטרַאפ ץיּפש-נרַאב א ףױא לגעז ַא יװ ,םַאזנייא

 ,דיירפ ןופ תולוק ןייק רעמ זיא ןרעה וצ טשינ
 ,טיילפ יד ןוא קיוּפ יד ,לדיפ יד זיא טצַאלּפעג
 ,ןגיל קידנגָאלק ןוא קעז ןיא ןליהנייא ךימ לעוו'כ
 ,םיגורה ענייד ןענייז גערב םעד ייב דמַאז יו

 טלַארטש ןוא טמעראוו ןוז יד ױזַא יוו ,טשינ ײטשרַאפ'כ

 ,טלַאק ןוא לקנוט יז זיא רימ ןוא עלַא רַאפ

 ,ךָארב ןייד ףיוא יירש ךיא רעטיב ,טניירפ ןייד ,ט-ג וצ

 .ךָאװ ענעדלָאנ רעייא ןענַאמרעד ךיז רע טעוװ רשפא

 ,קעז ןופ םידגב ריד ףיוא-יינ ןוא דיינש םענ

 ,געט ענייד ףיוא טסערפ ןוא טייג סָאװ ,רעייפ ןבילוצ

 םשה טעוװ סיורג זיא ןייּפ ןייד יו גנַאל-וזַא רָאנ

 ,םייה א ןלעטשפיוא ןורושי םיטבש יד ןופ

 ,גױא ןייד ןיא ץנַאלגנענוז ,טנַאה ןייד טעוו טריצַאב-דלַאג

 ;קױּפ רעד ןופ טקַאט םוצ ןייג וטסעוװ ץנַאט ןיא ןוא

 ,ןרעו טעוװ קיטכיל ריד זַא ,ןייז ץרַאה ןיימ טעוװ ץלָאטש

 ...ןרעמש עסיורג טכענ ענייד ןיא ןציז ןלעוו ךעליירפ



 רעלסעפ ןויצרב

 ,ץיזדשזָאװג ןיא ןריובעג
 (1894) ד"נרת

 ,ָאטעג רעיײמָאלָאק ןיא ןעמוקעגמוא
 (1949) ב"שת

 טיטסַאיזוטנע ןַא ןיא עלעטעטש שיצילַאג חרזמ ןיילס ַא ןיא ןגיוצרעד

 רעסייה ןוא םכזידימלת רעסיורג ַא -- רעטָאפ ןייז) הביבס רעשידיסח

 טלעװ רעטשרע רעד ןופ ךורבסױא םײב רע זיא ,(דיסח רעציגשזיװ

 ןקידיהלהב םעד טימ ןעמַאוב ,ןיװ ןייק ןרָאװעג ןגָארטרַאּפ המחלמ

 זיא טעטיזרעװיווא רעניװ ןפיױא םוידוטש ןייז תעב .םָארטשםימילּפ

 זיא ןוא םיובוריב ןתנ טימ טפַאשטניײרפ רעטנעֶאנ ַא יא ןעמוקעג רע

 רעד ןיא ךיוא יװ ,זיירק-הבושת סמיובנריב ןיא ןגױצעגנײרַא ןרָאװעג

 ַהָאד ַא ,רעלסעפ זיא ,ןליופ ןייק רעקקירוצ טָאג .גנוגעװַאב-"םילוע,

 ַא טליּפשעג הא טַאקָאװדַא רעכײרגלַאּפרעד ַא טָאװעג ,ירוירָאט

 ייגיא ןעװעג זיא רע ,גנוגעװַאב-לארשי:תדוגא רעד ןיא לָאר עדנריפ

 ןפיוא ןטײקיטעט עשיססָאדָאטרָא עקידנעטשטסבלעז יײר ַא ןופ רָאטַאיצ

 -ַארעּפָאָאק ענעגײא ןופ גנודבירג יד יװ) טיבעג ןשימָאנָאקע-לַאיצָאס

 ײזינַאגרָא רעד ןיא טקילײטַאב ויטסַא ךיוא ךיז טָאה רע .(קנעב טיט

 ןעועג זיא טרָאריױאװ קידנעטש ןיז ."לארשי תדוגא ילעוּפ , ןופ גנור

 1942 רָאי ןיא .לרוג ןײז טעימתסחעג ורָאטעג זיא ןטרָאד ןוא ײמָאלָאק

 לײמ א .ָאטעג רעײמָאלָאק ןיא תוטיחשרסַאמ ןעמוקעגרָאּפ ןענײז

 .ץישזלעב ןופ רעגַאלרטױט ןיא טריטרָאּפסנַארט ןרָאװעג ןענײז ןךיי

 ײגָאלָאעדיא ,קיטסיצילבופ) ןעגנופַאש עשירַארעטיל עקיטייז ליפ ענייז

 טיירפשעצ ןענײז (רעדיל ןוא ןעייסע עשירַארעטיל ,ןעגנולדנַאהּפָא עש

 -ךוב ןיא .ולַאגרושז ןוא ןעגנוטייצ עשיסקָאדָאטרֿא רעקילדנעצ רעביא

 ,"עיצַאנ עשידיי יד ןוא עיגילער עשידיי יד, :ןענישרעד ןעניז טַאמרָאפ

 גנולמַאז רעדיל יד ןוא (1937) "ידש תוכלמ זיב לארשי חוכלמ ןופ,

 .(1938) יריד םורָאג
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 ...דניל ב

 ,ץרעמש-סגנבעל רעטספיט ןיימ זיא סָאד ןוא

 ,ץרַאה ןיימ ,ןריהעג ןיימ ,המשנ ןיימ סָאװ

 ,דניקירעלטעב טנלע ןא יוו ,ץעלַא ייז

 ,דנילב ןענייז

 ...!דנילב ךעלקערש ױזַא

 ןבירטעג טרעוו ןבעל ןיימ ןופ ףיש סָאד

 ,ןבילקעגמוא ץנַאג ,טניוו ןוא םערוטש ןופ

 ,טכַארטרַאפ ,ןעמעלק טימ רעדור םייב ךיא ץיז

 ,טכַאנ עקימורַא יד שרָאפ שטָאכ ,גערפ שטָאכ

 -- ,ָארג ץלַא ,ָארג ץלַא

 ...! ָאטשינ הבושת ןייק

 ! טנעקרעד ןרעג טלָאװ סָאװ ,המשנ רעד ייוו ןוא
 .טנעווךריהעג עגנע יד ןיא טנייש סע
 ,דוס ןסיורג םעד ןופ ןיירא סעּפע םיוק
 ...!םיג :ךיז טפור סָאװ

 ,ןשטשילב טלַאק ,ןרעטש יד ןביוא ןופ ןוא

 ,ןשטוקרעד ,ןרעטנָאלּפ ךיז תובשחמ-פףיט ןיא

 ,רעטסנעפ א ףיוא ךיוא לָאמוצ ךיז-טכערב ןוא

 קילב םענעקָארשעצ םעד רַאפ ךיז טנפע ױזַא

 . . . קירב א ןָא ,טנורג ַא ןָא ,םוהת ַא

 ,ץרעמש-סנבעל רעטספיט ןיימ זיא סָאד ,ָאי.

 ,ץראה ןיימ ,ןריהעג ןיימ ,המשנ ןיימ סָאװ

 ,דניקקרעלטעב טנלע ןַא יוװ עלַא ייז

 ,דנילב ןענייז

 ...!דנילב ךעלקערש ױזַא
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 ..טייצ רעבלעזרעד וצ

 טייצ רעבלעזרעד וצ
 --- ? ןייטשרַאפ סע ןָאק רעוו
 טרעה ךיז טלעוו רעד ףיוא
 ...ןייוועג ןוא ןכַאל א

 טייצ רעבלעזרעד וצ
 -- -- ןרעלקרעד רימ ןָאק רעוו
 ןבראטש ןשטנעמ סָאװרַאפ
 ...?'ןרעוו ןריובעג ןוא

 --- םייצ רעבלעזרעד וצ
 ; ןעיצ ךיז ןגעוו עטרעטנַאלּפרַאפ
 ,ןענייז ייז סָאװ בילוצ ,רימ טגַאז רעוו
 ,..?ןיהַא ואוו ןוא ןענַאװ ןופ

 ןגָארפ רעטנזיוט סע ןבעווש ױזַא
 ,ןרַאי רעטנזיוט טניז ןיוש םורא
 םיצוריה רעטנזיוט ריד ןלעװ םע
 ...ןרָאּפשניײא טשינ ץפיז ןייא וליפַא

 ,רעביא ךיז עטלַא סָאד טרזח סע
 ? רועיש ַא ,ץענערג ַא טעז רעוו

 ,ןקָארשעצ ןוא דניק ַא יו טשימעצ
 ,ריד רַאפ טינ ,ךיא ייטש ױזַא
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 עסיורג ןוא עניילק רַאפ ,השעמ ַא

 (טעמדיװעג --- ןשובייל)

 ,ןטרָאג 8 ןעוועג זיא לָאמַא
 -- יינ טשינ זיא השעמ יד ,תמא
 ךעלמילב ייווצ ןסקַאוװעג טרָאד ןבָאה
 .יַאמ שדוח ןיא ,גנילירפ ןיא

 ,גניליווצ א ךעלמילב סָאד ןעוועג

 ...טאהעג ייז דרע עמַאמ ןייא

 למיה ןיא רעטָאפ רעד רעבָא טָאה

 .טליימעג טנַאה רעטסנרע ןייז טימ

 ןדָאבעג ,ענייא סָאד טילב ןיוש ןוא
 ,טכַאנ זיב ירפ ןוז ןיא

 (ןטלַאהַאב ןטָאש ןיא) עטייווצ סָאד ןוא
 . .. טכַאמש ןוא ...טמולח ןוא ....טכַאװ

 --- ייברַאּפ ןייג סָאװ ,ןשטנעמ ןוא
 (ןיימשרַאפ סע ןעק'מ ,טושּפ זיא'ס)
 ,ןקנעשַאב תוכרב טימ עטשרע סָאד
 ...ןעזרעד טשינ טעמכ עטייווצ סָאד

 -- ןעגנאגרַאֿפ רעמוז רעד זיא ױזַא
 (..!ץרַאה ןיימ ,טכַאז ןוא ליטש ייז)

 ,םענייא רַאפ רעמיש ןוא ץנַאלג לופ
 -...ץרַאמש ןוא רָאנ ןייּפ לופ --- ןטייווצ ןראפ

 ,רעדניק ,ָא ,השעמ רעד ףיוא אישק ַא

 ! טנייוו ןוא טלּפַאצ המשנ יד

 --- ,ןטָאש ןיא למילב עטרַאצ סָאד

 ? טמעשרַאפ סע ןייטש טעוו ךָאנ גנַאל יוו

 ,ןלייצרעד טשינ ףוס םעד ךייא ןַאק ךיא
 ,רועיש א ןָא ףיט שינעמער ַא זיא'ס
 -- למילב םעד טָאה טריסַאּפ ןטכענ סָאװ
 ...רימ רעדָא ךייא ןגרָאמ טריסַאּפ

 ,ץ"רת ,ןסינ
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 סענמיה ןוא תוליפת : לקיצ ןופ

 בירעמ

 -- ריד ךָאנ ךיא קנעב רעפיט רעמיא

 רימ םורַא טבעוו רעיילש רעטרַאצ יו רָאנ

 ! טלעוו ךיז

 ,טכַאמ רעקיבראפ ןייז טימ גָאט רימ זיא סָאװ
 ,טכַאנ עקילייה ,עמערַאװ ,עליטש ,ָא
 ! ריד ךיא ןיב טנָאנ יו
 ,טײזַאב זיא ץרַאה ןייד תודוס עקיטכיל לופ
 םיירג ןיב ךיא ! ןכייצ ַא רימ ביג
 ! רַאה ןיימ ,םדג

 תירח טש

 טלגיּפש ןוא המשנ ןיימ ףיוא טכַאװ סנגרָאמוצ

 ;העש רענייר רעד ןיא ףימ ךימ

 רָאלק טליפ ץרַאה סָאד ןוא גיוא סָאד טרעוו לעה ןוא

 !ָאד זיא ראה ןייד --- ,טלעוו ,ָא

 םי ןעָאלב ןפיוא לגעז רעסייוו א יוװ

 -- -- םנַאװעג-תילט ןיימ טרעטַאלפפיוא

 ,ףיוא רימ ןטכייל ייז ,רודיס ןופ תויתוא ןוא

 .דנַאל ןקינוז ַא ןופ ןסורנ יוו

 ףסומ

 ןונינ ןשידיסח ַא ךיא רעה

 ,םורפ ןוא םיז ךיז ןעמַאלּפעצ

 םעטָא רעסייה ַאזַא טמענ ןַאד

 .םורַא רימ ץרַאה עדנקנעב סָאד

 ןעגניווש לָאז הניכש ןעוו יווװ ,זיא סע

 ,סיוטש-לגילפ ןקיטכעמ טימ

 ןדיי ןופ הדע ןא ןגָארט ןוא

 .םיורג ןוא קימכיל ןעלמיה וצ



10 

 ומיחרו וליחדב

 ,ט"ג ,םולב עטרַאצ
 --- ,ןיימ ןצרַאה ןיא
 ! םיוא ייג ,ףיוא ייג

 : געט-םנבעל עניימ ןופ ןסקיוועג עטנוב ןשיווצ
 ,קילג ןוא גנונעפָאה ןופ ,עטיור ,ןעמולב-ןַאמ
 ,רעצ ןוא ןרָאצ ןופ ,קיציּפש-ףרַאש ,רענרעד
 --- ןייּפ ןוא שואי ןופ ,לקנוט-ףיט ,ןסערּפיצ ןוא
 ,ןיימ ןצרַאה ןיא ,טדג ,םולב עטרַאצ
 ! ףיוא ייג ,ףיוא ייג

 ןזייּפש ךיד ליוו ךיא
 ,םולב ןוא ךרַאמ ןיימ טימ
 ,ןייוו ןטסדנזיורב סהמשנ רעד טימ ןוא
 ! ןיימ ןצרַאה ןיא ,טיג ,םולב עטרַאצ

 ןייז רערעייט רימ טסלָאז וד ,ָא

 ,גנוי רָאג ןרָאי ןופ ןעמיורט עטסנדלינ יד יו

 ןטכעלפעג עצלָאטש טימ ןעמיוצמוא ךיד לעוװ ךיא

 ומיחרו וליחדב ןוא

 ...טכענק רעדנביל א יו ריד םורַא ןכַאװ

 -- -- ...ןטרַאװ ןוא

 ,טכַארּפ-תוכלמ ןיא ןעילבפיוא טסעוו וד ןוא
 ליטש ךיא לעוו ןַאד ,(סע סייוו ךיא ,ָא)

 ,ןסילפרעביא לופ עפש ןייד ןופ
 ןסינעג ןייר ,רעמַאזנייא ןַא ןוא
 . ..טסַאמ ןטסרעטיול םעד תוריפס ענייד עלַא ןופ

 טייצ ןוא לרוג ןופ תודוס יד לעוו ןַאד

 ...םײטַאב ןפיט ַא טימ ,ןעגנילק רימ השעמ א יו

 ,דייל ןוא דיירפ ןייז םימ ןבעל סָאד םעוו ןַאד
 ...דיילק לקנוט ןוא קיטכיל ןייד יוװ ןייז רימ
 ,ור ןוא קילג ןופ ן'העש יד ךיוא ןוא
 ,.:.!וד סָאװ ,ץנַאלג ןקיבייא םעד ןכָאה ןלעוו

 ר ע דיל
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 עמ ש-תאירק

 ,ט"ג ,ןייז ךעליירפ ןעד ךיא ןעק יו
 ,ַאד רימ רַאפ וטסיב דימת זַא
 העש ןופ דיירפ רעדעווטעי ףיוא
 ...רימ ןופ טסנרע רעקילייה טפירמ

 ,ט-ג ,ןייז קירעיורט ןעד ךיא ןעק יוװ ןוא
 ,ָאד רימ ייב וטסיב דימת זַא
 העש רערעווש ַא ןיא ךיוא ןוא
 .רירַאב רעטמרַאצ ןייד ךימ טילג

 .ח"ּפרת ,זומת ,ײמָאלָאק

 אב ה סלוע

 ,סיורג ןעקנעב ןיימ טסקַאװ לָאמכנַאמ ןוא

 ; טייוו-למיח ןעלנילפ יד טיײרּפש ןוא

 ,םיוש ריא דנואוו ןיימ ךיוא טנפע ןַאד

 . . .דייל ךיא רעווש יוו; טשרע ךיא סייוו ןוא

 םיור ןוא םייצ זַא ,ףימ ךיא ליפ ןַאד
 ...טרַאװ סָאװ ,םעד רַאפ טײטַאב רָאנ ןבָאה
 םיוב-סנבעל ןיימ ףיוא ןעוו-ץעגרע זַא ןוא
 ...טרַאצ ןוא קיביײא --- גנילירפ א ןעילב טעוו

 .חיּפרת ,ןויס
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 הבושת :לקיצ ןופ

 הבושת ןופ דיל סָאד

 -- ! רַאה ,טשינ ייז דנעלרַאפ

 --- םידש עדנקָאל טימ ןליּפש ייז ןלָאז

 -- ,ןטניוו עטסיוו ,עדליוו טימ ןצנַאט

 ,ןעמוק ר יד וצ ךָאד ךעלדנע ןלעוו ייז

 ןעמיטש עטפנאז ןוא עליטש ,עכייוו טימ

 ןגָאװ ןקימכיל ןייד רַאפ ץנערק קידנטכעלפ ןוא

 ...!ןגָאז רָאנ ךיד ,ןעגניז רָאנ ך'יי ד

 -- !רַאה ,טשינ ייז דנעלרַאפ
 ןייד ןענייז ייז

 . . .ןייד זיא דניז רעייז ןוא

 ,ליק ןוא ןייר ןוא ךיוח טסיב וד ,ָא

 ליפוצ טולב טָאה ,רַאה ,רעבָא שטנעמ רעד

 ,ליּפש עבכץעלשטנעמ ,עטלא סָאד רע טליּפש

 -- רַאנ רעטמולחרַאפ ַא ,קילג ןָא ,ור ןָא

 ! רַאה ,טשינ םיא דנעלרַאפ

 םעּפש רענייא ,ירפ רענייא ,ןעמוק ןלעוװ ייז ,ָא

 ,דייל ןופ םי ךרוד ,תומוהת ןופ ןייּפ ךרוד

 ,דיירפ ןופ סדרּפ ןכרוד רעכנַאמ רָאג רשפא ןוא
 םתס-קיצרַאה ױזַא עליפ רָאנ ,עליפ ןוא

 . ..םי רעד יו ףימ ,ריד ךָאנ טפַאשקנעב רעפיטמ סיוא

 ןעילג ןופ ן'העש ןיא ,רַאה ,טשינ ייז ףָארטש םורעד

 ...ןעילב רעצרעה ערעייז זָאל ,דָאנג ןייד ייז קנעש

 ,רעצ רעייז רעטייל ,ןעקנעב רעייז שטנעב

 ! ראה ,טשינ ייז דנעלרַאפ

 (.ח"ּפרת ויב ד"ערת ןופ -- .ר)
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 א + צ

 רָאנ סָאװ ,ןעגנוצ יד לחומ ייז ,רַאה ,ָא

 ; טסולג רעטסערג רעייז זיא ןדייר וצ ריד ןופ

 ,ריד ןופ טינרָאג גָאז ,שטנעמ א ,ךיא

 ! טסיב וד זַא -- טיג ,ןרעטיצ טימ רָאנ גָאז ךיא

 ןקױּפ ןוא ןעלמומ סָאװ ,ענעי ןופ טינ ןיב ךיא
 ...ןקיוה רָאנ ריד ףיוא טנוה יו ךערפ ןוא

 .,ןגעזעצ ךיד ןוואורפ סָאװ ,ץנעי ןופ טינ ןיב ךיא
 ...ןגעלניירַא חומ ןיא ךעלדנקָארב עניילק יו ןוא

 ,ןפימ םעד ,תוקבד םענופ טינרָאג ךיא בָאה ךיוא
 ...ןפור ךיד ךיז וצ םיקידצ ןכלעוו טימ

 ,רעיש ןייגסיוא םוצ דניק א יװ רָאנ
 טי ! ריד רַאפ ןקָארשרעד ,רַאה ַא ,ךיא ייטש

 8 א צ

 ןגרָאמ ןדעי א זא ,טסייוו וד ,רַאה ,ָא
 ,דניק ןריובעג ַא יו ריד רַאפ ךיא יימש

 המשנ ןיימ ךיז טםכעווש סע ןוא

 -- -- -- טניוו-סגנילירפ ַא יוװ ,ריד רַאּפ ןייר

 גָאט ןיימ וטסעז ,רַאה ,ָא ...ןֿפד ןוא

 ,םערומש ןייז ןוא למוט ןייז טימ

 ,ןלַאפ ןיימ ןוא לגנַארעג ןיימ

 --- -- -- םערָאװ רעטנלע ןַא יו ,טייקדימ ןיימ ןוא

 ,סייוו ןוא ךיא ליפ ,רָאה ,ָא . ..ךָאד ןוא
 ,םייה ןוא רעווש ,ןרערט ךרוד זַא
 לָאמַא רעדיוו רימ ץרַאה ןיימ טעוו
 ,לָאטש יו קנַאלב ןוא רָאלק לגיּפש ןייז

 ,ור ןייז ןאד טעוװו ןגָאז תודע ןוא

 ,וטסיב טרָאד זַא

 !וד רָאנ ץנַאנ



 רצ ד י ל 14

 ןװיטָאמ-ך"נת : לקיצ ןופ

 "שיאה ירשא ,

 : ביול ךיא עכלעוו ,עמורפ ןענייז סָאד ןוא -- -- --

 ; בױט א יו לימש ןוא ךיימ ַא יו טפנַאז

 . .. ביור ןָא טנַאה יד ןוא ץרַאה סָאד רעטיול

 ! ביל ךיא עכלעוו ,עמורפ ןענייז סָאד טָא

 :זָארטש ןטכער ןיא ןעלדנַאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ליואוו ןוא

 ,זָארג יו ןוא םולב יװ ןקעמש ןלעוװ געט ערעייז

 ...זָאלגילָאטשירק ַא -- ןבעל רעייז ,קיאור זיא טלעצעג רעייז

 !זָארטש ןטכער ןיא ןעלדנאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ליואוו ,ָאי

 ןוש סָאמ יד זיא לופ

 ..."םיקלא ןיא ; ובלב לבנ רמא; :ָא ט ָא מ
 (ג"י םילהת)

 םלעוו רעד וצ םינּפ ןייד דנעוו ,טיג ,ָא

 . . . ןברָאדרַאפ זיא יז יוװ ץז ןוא

 טלעטשענפיוא םוטעמוא ןרעוו תוחבזמ

 -- -- -- ןברק רעד זיא ,ט-ג ,תמא ןייד ןוא

 ביול ןוא םרַאיל טימ ןומה רעד טצנַאט סע

 ...ןגיוא ץדנצנַאלג טימ ןצעג םורַא

 ביוטש זיולב זיא שטנעמ זַא ,טגָאזעג טסָאה וד ןוא

 . ..ןגיולפעצ ױלַאב טרעוו סָאװ ,ךיור ןוא

 טפול יד ןייא ןליה םיעשר יו ,עז
 ...ןבעוועג-הוואג ןוא-רקש טימ
 ,טפַארטש סָאװ ,האובנ עתמא יד זיא םליוהרַאפ ןוא
 ...ןבעל'ס זיא ןטכערעג ןרַאפ םרעטצניפרַאפ ןוא

 ,ןייא דלַאב ךיז טדער ןוא עשר רעד טגיניק ױזַא
 ...טָאבעג קיליײה --- זיא טרָאװ ןיי ז זַא
 -- ןייד רַאנ זיא טכַאמ זַא ןוא --- ןיוש סָאמ יד זיא לופ ךָאד
 ! ט-ג ,וד ,סנטיײצַאב סע זייװוַאב
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 סעקעובצ יד וצ ןוא

 ('א ייעשי -- "...םכחבז בור יל המל.)

 :ױזַא טיג טגָאז סעקעובצ יד וצ ןוא

 ,יורטש ןופ רָאנ זיא םַאלּפ רעייא עז ךיא

 ,דיל עשלַאפ סָאד ּפיל רעייא ןופ רעה ךיא

 .טימעג רעייא זיא'ס טסיוורַאפ יוװ ,ליפ'כ ןוא

 ? טָאבעג ןיימ ןופ רעמיה יד ןייז ריא טליוו
 טָאּפשרַאפ ןצרַאה ןיא רדסכ טשינ ןעד ריא טָאה
 ?ןשטנעמ וצ שטנעמ ןופ ץעזעג טסקילייה ןיימ
 !שטנעב ןוא טלעש ךיא ןעמעוו ,דניצַא עשז-טרעה ַאט

 זיוה ןיימ ןיא טמוק ריא ןגיובעג ןעוו ,ךייא ייוו
 ..סױרַא ןטסַאפ ןוא ןענייוו טימ ךייא טלעטש ןוא
 ? טצרַאטשראפ ,ןברק א ךיורב ךיא ,ריא טניימ יצ
 !ץרַאה ךעלשטנעמ ַא ,ץרַאח ַא ךיורב ךיא

 ,םױנ עכעלשטנעמ טרעדנילעג ןעוו ריא טָאה
 ? טיורב -- עקירעגנוה רַאפ ,רעדיילק -- עטעקַאנ רַאפ
 ,ץלָאטש לופ ךייא ּפָאק רעד זיא ,ןגיובעג טיימש ריא ןעוו
 !ץלָאה -- המשנ רעייא ,ןיימש זיא ץרַאה רעייא

 ,טשינ ךימ טראנ ריא זַא ,סעקעובצ ריא ,סע טסייוו ָאט
 ...םולב לופ זיא טנַאה רעייא ,הליפת רעייא םשינ רעה ךיא
 ! טָאבעגנ ןיימ זיא סָאד טָא -- טקינייר ,ךייא טקינייר
 !ט-נ טגָאז ױזַא -- ןיוש סָאמ יד זיא לופ לייוו
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 עטַאז וצ םינהכ וצ ןוא

 ..."ופנח ןהכ םג ,איבנ םגי :ָא ט ָא מ
 (ג"ל 'ימרי)

 ; טרָאװ ןיימ ךיא קיש ,עמַאז וצ ,םינהכ וצ ןוא
 ,טרָא ןטסכעה ןפיוא טעשַאּפ סָאװ ,ריא ,א
 -- ,טסורב יד ןוא בלח סָאד ןברק ןדעי ןופ טמענ
 ...טסוּפ ױזַא ץרַאה סָאד ןוא ,גנע ךייא חומ רעד זיא יוו

 ,טדנעלברַאפ יוװ ,ןגיוא יד ןוא ,רעיױא רעייא זיא ּפמעט יו
 ,טנעה ענעקורט ערעייא רעטנוא קלָאפ ןיימ םענַאיװ סע שטָאכ זַא
 ,םיורא ןוז רעד ךָאנ המשנ יד ךיז טקנעב סע שטַאכ
 ...!וױה ןעמעווקאב רעייא ןיא טקיאוראב ץלַא ךָאנ ריא טביילב

 ,ןכַאז ןביז ערעייא םורַא ץלַא ךָאנ ךיז ריא טיירד

 ,ןכַאװש םעד טפלעה ריא טשינ ןוא ,ןקנַארק םעד טלייה ריא טשינ ןוא

 : ףָאש עמערָא עניימ ןגעוו ףיוא ןשזדנָאלב ךָאנ ץלַא ןוא
 ...!ּףָארטש ןסיורג ןופ גָאט ןיא ,םינהכ ,ןרעפטנע ריא טעוו עשז-סָאװ
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 עמעווקַאב יד וצ

 ,ןסיגסיוא ןרָאצ ןיימ לעוו'כ ,ט-ג טגָאז ,רָאװרַאפ
 ,ןסינעג רָאנ םעוװקאב ןעמייה ןיא סָאװ ,יד ףיוא ךיוא
 םורַא ןוא םורַא םערומש ןיימ טזיורב'פ ןעוו ןוא
 ...םומש ןביילב ייז שיפ יו

 ןביוש ךרוד רָאנ ליוו ךיא : טגָאז רענייא רעד

 ...ןבױט-סננילירפ יד ןופ ןעילפ סָאד ןעזרעד

 ,ןריר ךיז זייא-רעטניוו סָאד רָאנ לָאז ,ָא

 ! ןרימ ןוא רעטצנעפ ןענעפע טיירב ךיא לעוו ןַאד

 : ןייז טשינ טעוװ ױזַא : רעפטנע רעד סָאד זיא

 ?ןירַא ץַאלַאּפ ןיימ ןיא םינדחּפ ןעמוק יו

 ,רעהַא ןוא ןיהַא ךיז טיירד רעטייווצ רעד

 ,רעווש-ןעיילב זיא ןבעל סָאד : ךיז טכַארט ןוא

 ...ןעמיווש וצ רָאנ םָארמש ןטימ ןענרעל ןעמ זומ לייוורעד

 !ןעמוק רימ ןָא ךיוא חישמ ןענעק טעוו'ס

 :טלאק ןוא טרַאה רָאג ,םיטש א טרעפטנע ָאד

 !טלַאשרעד רפוש ןיימ סעקעובצ רַאפ טשינ

 ,טשינ רָאג טכַארט רעד ,רעטרעפ ןוא רעטירד רעד
 : םיילב ןוא רָאנ שיילפ ןופ זיא שטנעמ רעד ןפַאשַאב לייוו
 ,טניוו רעסייה סט-נ ןָא ךימ טייג סָאװ,
 "...דניק ַא בָאה ןוא בייוו ַא בָאה ךיא

 :ןרערט ןופ טקיטשרעד ,לוק-תב ַא טגָאז ייז ךיוא
 !ןרעוו ןענירעצ ביומש יו טעוו ריא

 ,ןסיגסיוא ןרָאצ ןיימ לעוו'כ ,טיג טגָאז ,רָאװרַאפ
 ,ןסינעג רָאנ םעװקַאב ןעמייה ןיא סָאװ ,ענעי ףיוא ךיוא
 םורא ןוא םורַא םערוטש ןיימ טזיורב'ס ןעוו ןוא
 ...םוטש ןביילב ייז שיפ יו
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 רקש ןעוװ גנַאזעג ַא

 : ןגָאז וצ ױזַא ,רקש ןגעוו גנַאזעג א

 ,ןגָאלש ןקוּפ יד זָאל -- !רקש -- סרעטיימורט ףיוא לַאש

 ,ןגָאי תוחור ענייד ןלָאז ,םיוא םילבחמ קיש

 ,ןגָארטמורַא טלעוו רעד ןופ לקניוו ןדעי ןיא ןוא

 -- ןגָאװ ןטצוּפַאב ַא ףיוא טלַאטשעג ןייד ,רקש ַא

 -- ןגָאלק ןוא ןעגנילק ,ןטָאּפש ןוא ןעלכיימש

 ,ןגָאר ףיױא ןעלמוט וצ ןעגנודעג ,ץַאיַאּפ ַא יו

 -- -- -- ןגָאװצענסױא ,הנוז ַא ,השא א יװ

 ,הלס

 :ןעשעג טעוו לָאמַא -- ,רקש ַָא ,ריד ייוו ךָאד

 ,ןייר ןוא טפנַאז ,לטניוו א טעווװ ןזָאלב זַא

 ,ןיימש ףיוא ןוא דמַאז ףיוא ןטכייל טעוו ןוז ַא ןוא

 ,ןעז ןלעװ עדנילב ןוא ןייז קרַאטש ןלעוװ עכַאװש ןוא

 ,ןייבטנאפלעה ןופ ןצַאלַאּפ ענייד ןוא

 ,ןיילק ןוא קיטשינ ןוא ,ביומש יוװ ןרעוו ןלעוו

 :ןייטש טעוװ טצירקעג ןרעטש ץלַא ףיוא ןוא

 -- -- -- } | יי א זיא תמא ןייז ןוא ן| יי א זיא טדג זַא

 .הלס



 119 רעלסעפ ןויציןב

 איבנ םנופ טולב סָאד

 ,טקילגַאב אנוש רעד -- -- -- : האובנ יד ייז טמוק סע ןוא ...

 .טניל ןיוש םילשורי שַא ןיא ןוא ביוטש ןיא

 : םיירב ןוא ףיט טולב טדִיז שדקמ-תיב ןיא טרָאד ןוא

 .מעז סָאד ןעניוטש טימ ,רַאהדלעפ רעד ,ןדַארזובנ

 -- רַאה ,ָא, :טעשטּפעש ןהכ רעד ךיילב ןוא

 "!רעצ ןופ איבנ רעד טעדרָאמרעד טגיל ָאד טָא

 :וצרעד רַאהדלעפ רעד טָאּפש טימ לופ טכַאל ָאד

 "!ור וצ ךיא גנערב ריד ,איבנ םנופ טולב סָאד,

 -- קילב ןייז גנערטש טקניוו ןטַאדלָאס יד וצ ןוא
 .קירוצ םינקז ןעצ ןעגנערב ןוא ןגָאי ייז

 -- ,םַאמש ןטסלדייא םהדוהי ןופ םינקז ןעצ
 ,םַאוש ַא יו לימש ױזַא דרע יד טגיוז םולב רעייז

 :טיירב ןוא ץלַא ףיט טדיז איבנ םנופ טולב סָאד רָאנ

 .טעז סָאד ןעניוטש טימ ,ראהדלעפ רעד ,ןדַארזובנ

 -- קילב רעמַאזיורג ןייז טקניוו לָאמַאכָאנ ןוא

 .קירוצ ןעיורפגנוי ןעצ ןעגנערב ןוא ןגָאי ייז

 ,דלַאו ןיא ןעיליל יו ,ןעיורפגנוי ןעצ

 .דלַאב רָאג ךיז טניררַאפ דרע רעד ןיא טולב רעייז

 :םיירב ןוא ץלַא ףימ טדיז איכנ םנופ םולב סָאד רָאנ

 .םעז סָאד ןעניוטש טימ ,רַאהדלעפ רעד ,ןדַארזובנ

 -- םרַאה ןוא םאזיורג ,רע טקניוו לָאמ ןטירד םוצ ןוא
 .טראצ ךעלעגיופ יו ,רעדניק ןעצ ןעמ טגנערב ַאד

 ; טולב ןוא ךרַאמ טימ ןיוש לופ זיא הרזע יד
 .םינ ץלא טגייווש סע ,איבנ םנופ טולב סָאד
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 : טיירב ןוא ץלַא ףיט םדיז איבנ םנופ טולב סָאד

 .םעז סָאד ןעניוטש טימ ,רַאהדלעפ רעד ,ןדַארזובנ

 :רעווש טייג םעטָא ןייז ,גנולפייווצרַאפ םיא טנראוו ָאד

 "...?רעמ ךָאנ וטסליוו סָאוװ ,איבנ םנופ טולב וד,

 ,רימ טימ דיילטימ בָאה ,איבנ םנופ טולב ,וד,

 "!רעיש ןיוש ךימ טקיטשרעד תונילת קיטולב ןיימ

 ,םגנילקרַאפ טרָאװ ןייז .רָאנ יו ,עז ןוא
 ...טקניז ןוא ...םקניז ןוא טולב סָאד ךיז טשעלראפ

 ; טייגעצ ךיז טסגנַא לופ איבנ םנופ טולב סָאד

 .םעז סָאד ןרעדיוש טימ ,רַאהדלעּפ רעד ,ןדארזובנ

 ...ןייוועג-סקלָאּפ טגָאלק ,לוק-תב ַא יװ ,טייוו ןופ ןוא
 .ןעועג רענייק רעמ טָאה ןדארזובנ ראהדלעפ םעד
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 רעטכיד ַא ןופ לרוג רעד

 ןגרָאברַאפ רעייפ ןיימ בָאה ךיא

 ...ליוק ןוא שא רעטנוא ףיט

 סעטאמש עקידורב טימ רימ טָאה ןעמ

 ...ליומ םענעזָאלעצ ןיימ טּפָאמשרַאפ

 ,ליומ-רעטכיד ,עה ,ליומ ,עה

 .! טסָאקעג טשינ ןיוש ךימ וטסָאה סָאװ

 תורצוא עכעלשטנעמ לפיוו

 : טזָאלרַאפ טשינ ריד ךרוד ךיא בָאה

 ,רעטסעווש ןוא עמַאמ-עטַאט
 -- -- -- ...דניק ןוא בייוו ,טניירפ
 ,תוירבדמ ןוא גרעב טמערוטשעג
 ! טניוו ןוא ןגער טימ טפמעקעג

 . ,ליוט-רעטכיד ,ליומ ,עה

 ...טלעש ןוא טםשטנעב ןוא טילג סָאװ

 שטנעמ טימ ןוא ט-ג טימ ךיז טגירקעצ

 ..טלעוו רעצנַאג רעד טימ ךיז טזגורבעצ

 ,ייוו לָאמ טנזיוט ,ָא ,ריד ייוו
 ,ליומ-רעמכיד וד ,ליומ ,ָא

 ,ןאקלואוו א יו טמַאלפעצ וטסיב יצ

 ...ליוק יו ןשָאלרַאפ וטסיב יצ
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 רעטכָאט רעשידיי רעד וצ ןמיה ַא

 ,ןוזזחרזמ רעד ןופ טייקידרעּפכורפ יד טסָאה וד

 קיטפאז ןוא לופ זיא טולב ןייד

 ןשזנַארָא יוו

 ,דנאל-הדוהי ןטשטנעבעג-דוס ,ןקילייה םנופ

 ךָאד ןוא
 טמעשרַאפ ןוא לדייא ,יוזא קידהעונצ וטסיב

 רבדמ ןטימ ןיא יו

 -- ,קנַאלש ןוא ןייר ,עמלַאּפ א

 ,רעטכָאט ,ָא

 ! רעטכָאט עשידיי ,עשידיי

 ,טבעלעג טייקמורפ ןיא סעטַאט ןבָאה דימת לייוו

 טליהעג תומימת ןוא תוטשּפ רעטנַאנ ט-נ ןוא

 ןדָאלַאב ןוא

 -- םיבומ םישעמ ןוא תווצמ ןופ טסַאל רעפיז רעד טימ

 ...! טוג ןוא קיצרַאה ױזַא וטסיב

 ,סעמַאמ ןבָאה דימת לייוו

 ,קימיירפ ןשטנעב-טכיל םייב

 ,טעשטּפעשעג תוליפת ןצפעל עקידרעטיצ טימ

 ,טילבעג טראצ-תוכלמ יוו םיבומ םימי ןוא םיתבש

 טכיילבעג הניחת

 --- ,ֿטנײשַאב הקדצ ןוא

 : םימשב ץלַא ןופ עטסרעייט סָאד וד טציזַאב

 ...!ןח רעשידיי

 ? םיײטשַאב טייקנייש ןייד סָאװ ,וטסייוו ןוא

 ,רעצלָאמש רעד ,איבנה 'יעשי ךָאנ טָאה סע

 ,טלפיורמעג ריד רעיוא ןיא ,קידרעייפ ,דייר-רפומ

 -- ןייד המשנ רעד רעביא ןבָאה טכיוהעג םימכח

 ,םילשמ

 ; רעייט ױזַא םַאזלַאב יוװ ןוא סיז ןוא גולק

 ,רעטומ-איבנ עלופצרעמש יד הנח

 ,תוליפת טָאה טרובעג ןייד ייב סנּפָאקוצ

 ; טקישעג למיה םוצ ,ןביוט יוו
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 הנווכ טימ טָאה ,עשידלעה יד ,הרובד

 ,ןטכָאלפעג דיל-גיוו ןייד ןיא תונוחצנ ןופ ןעמיורט

 דימת ךיד געוו ןפיוא ןבָאה םיכָאלמ עטוג ןוא

 ,טפָארטשעג ,טשטנעבעג ,טיהַאב ,טיײלנַאב

 -- טזָאלעג טשינ ןעלכיורטש ןוא

 ,ןייש-קיצנייא ױזַא וטסיב רַאפרעד

 ,רעטכָאט ,ָא
 ! רעטכָאט עשידיי ,עשידיי

 טפַאשרעטעברַא רעזעיגילער רעד רַאפ ןמיה

 ,גרַאב םעד יניס ףיוא טקעלּפטנַא ךיז טָאה סָאװ ,ט-ג רעד
 ;קרַאטש טייז ,קילייה טייז ;ןלױּפַאב זנוא טָאה רעד
 ,רַאלק ןוא ןייר ץרַאה סָאד ,תובשחמ יד קנַאלב
 ! רָאװ ןוא קיצרַאחמרַאב ,םישעמ ערעייא טכערעג ןוא

 דנַאנַאנופ ןנָארט רימ ,הרות יד זנוא רעייטמ זיא

 ; דנַאל וצ דנַאל ןופ ,ןָאפ ריא ןרָאי טייז

 ,טירש רעכעלטינ רעזנוא תורוד ךרוד טרענוד סע

 ...טינ סע ןסייוו ןוא .רעקלעפ זנוא ךיז ןקוב סע ןוא

 ,טכענק טינ עטלייוורעד עלַא רימ ןענייז ױזַא
 ! טכער ןייא ,םייה ןייא ,קלָאפ ןייא ,טד-ג ןייא

 ;טינ ןוא טכערמוא טעייז סע רעוו ,ייוו םורַאד

 !םיורב ןוא טסיינ ןפַאש סָאװ ,יד טשטנעבעג ןוא

 ,םייוו ץנַאג ןקוק רימ ,תולג ןייק טינ טקערש זנוא
 ...םייצ ןופ תוחוכ יד ןכערב וצ ןרעווש רימ
 -- טלעוו ןוא שטנעמ גנוזיילרעד ןעק ןכיירגרעד לייוו
 !דלעה ןייז חישמ ןוא רַאה רעד ,רָאנ ט-ג ךרוד
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 םידיסח ייב גנַאגסיוא-תבש

 ,לבימ השמ 'רב ןאמטיל 'ר ,ל"ז רעטָאפ ןיימ
 קנעדנָא םוצ -- דיסח רעצינשזיוו ןלעדייא םעד

 ,ןעקנעב רעטיול ןופ טבעוועג ,העש א ןיא

 ,ןעקנעד ןדנעילג לופ ,ןדיי יד ,ייז ןציז

 טכַארּפ ןוא רעביוצ ,תודוס ןופ ןטרָאג ןיא

 .טכַאנ רעד ןיא םיױרַא ץרַאה רעייז ןעגניז ןוא

 ! העש יד זיא טשטנעבעג ,אוערד אוער ,ָא

 !ָאד זיא ראה רעייא -- טעז ןוא רָאנ טמוק

 ,טרַאצ ןוא קילייה ,ןטלעוװו ךייא רע טקנעש טָא

 .טרַאטשרַאפ ןסיורד ןעייטש "טניה עדנליב,

 ,טסילפעצ םולח רעד ...טכיל ַא ....םיצולּפ ןוא

 .טסיגעצ ךיז ףיט ןצרַאה ןיא טעמוא ןוא
 . . . "ןזייב ןופ זנוא טיהַאב ,םהרבא ןופ טדנ ,ָא,

 ? ןזיילרעד זנוא טעוװ רעוו ,ןביוהרעד זנוא טעוו רעוו

 טסיירט ןוא למכיל סָאד רעלעה ןיוש טרעקַאלפ

 : טסייוו ןוא טליפ סָאװ ,ץרַאה סָאד ףיוא טמַאלפ'ס ןוא

 ."קעווַא טָא טסייג סָאװ ,שדוק תבש ,ָא,

 .געמ ןוא טכענ ףיוא ץנאלג ןייד סיוא סיג

 :דניק ריא וצ יירמ ,עמַאמ ַא יװ ,ייז

 -- "!טנוזעג ןוא העושי וצ ןעמוק לָאז ךָאװ יד,

 : ןביוא ןופ ןרעטש רעדלימ א יוװ ,ןייש

 "! םיבוט םישעמ ןופ ךָאװ א ןעמוק לָאז'ס,

 ,ןייר ױזַא טננילק ןוא םימש יד טרעוו טסעפ ןוא

 ,ןייוו רעד טלקניפ'ס ןוא םימשב יד ןקעמש'ס

 -- טרָאװ סט-נ טלרעּפ'ס ןוא הלדבה יד טמַאלפ'ס

 ...טרָא סָאד ןשטנעב ןוא םיכאלמ ןבעווש ליטש
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 בר רענילבול רעד

 (?"ז אריפוע ריאמ יבר)

 ,ָארנ ןוא ָארג ,ךַאלפ ןטסיװ רעזנוא רעביא '

 !ָאד ןיב ךיא :טגָאזעג ןוא טלארטשעגפיוא ,רָאעטעמ ַָא ,וטסָאה

 -- ....גנַאלק ןוא ...ץנַאט ןוא ...טילבעצ ךיז דיירפ טָאה
 ! גנאזעג ןופ רש וד : ריד ךָאנ טציא קלָאפ ױזַא טגָאלק םורָאד

 ,טפארק לופ לאװק ,ץנַאלג לופ ןרעמש ,ָא

 .מפַאז ןוא המכח ןוא הרות לופ םיורנלימ ,ָא

 ...טיובעגנייא טכַאנ ןיא םערוט רעדנטכייל ,ָא
 -- -- -- ! טױט ןייד זיא ןייש יוו ןוא ןבעל ןייד זיא ןייש יו

 אבס לארשי

 דיי ןטלַא ןַא ןופ םינּפ סָאד

 ,םליהעג רעצ ןופ רעיילש ַא ןיא זיא

 טליּפשעג סענורטס עטרַאצ ןטלָאוװ'ס יו

 -- דיל דנריר א טייקסיורג רעליטש ןופ

 ,דיי ןטלַא ןַא ןופ םינּפ סָאד

 !ןיימשנזלעפ לדייא ןוכ ,קלָאפ ַא

 ןעייג ןגעו עלָאמש ענייד ףיוא

 ,ןייּפ ןוא טיונ ןיא תורוד ךיא עז

 -- טור הניכש דנבעווש ייז רעביא ןוא

 ,דיי ןטלַא ןַא ןופ --- םינּפ ןפיוא יו
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 עיגעלע

 ,ט-ג ,ןרעייפ עטצעל ענייד םורא

 .רעטיה עדימ ,עטצעל ענייד ןעייטש

 ...ןֿפָאלעצ ךיז ןענייז עלַא ,עלַא

 ,דיירפ ןוא טסול ןופ רענטרעג ןיא רענייא

 ,ףםמַאק ןוא םערוטש לופ ,רעטייווצ ַא ,ןזָארטש ףיוא

 ,עליפ ןוא

 ,עליפ ַא
 ,סעקשעיצס ףיוא

 ,טמורקרַאפ ןוא גנע
 ןכוז וצ ךעלדנרעק

 ..זיײּפש ןכעלנעט ןרָאפ

 ,ןעשעג סע זיא ױזַא
 ,סיוא גָאט ,ןייא גָאמ
 ,סיוא רָאי ,ןייא רָאי
 .ןגיוושעג לימש טסָאה וד ןוא

 ,ןרעייפ עמצעל ענייד םורא ןעייטש טציא
 .רעטיה עדימ ,עטצעל ענייד ,ט-ג

 -- ,ןָאט רעטציא וטסעוו עשז-סָאװ
 ! םיג ,ָא
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 ..ייקסװעיַאג טגָאז ױזַא -- "קלָאפ קיטכערטרעדינ ַא6 :ָא ט ָא מ

 -- ,קרַאטש רעוו ןוא ,ףיוא ךַאװ ,קלָאפ ןיימ ,ףיוא ךאוװ
 !ט-נ רעייא ,טדג טגָאז ױזַא

 ןרעיוא עביומ רַאפ ףיוא טרעה

 ,ןעלמאטש וצ סוחי ןטלַא ןופ

 ,בקעי ןוא קחצי ,םהרבא ןופ

 -- םישודק ,םינואג ,םיאיבנ

 ןטַאמראה ןופ טלעוו טרענוד'פ ןעוו

 . ..רעדָאװשעגדןבמָאב ןופ גָאט טרעוו לקנוט ןוא

 ,םינּפ ןיא אנוש םעד ,טקוק ,רָאנ טקוק ,יעה

 ,"סעדנעגעל, עטלא ערעייא ןופ סָאד טָאּפש רע יו

 ,רעדנעל ןוא רעקלעפ רעביא טלעפַאב סָאװ ,ט-ג א ןופ

 ,עטצעל ןיא ,געט ןיא ףרַאד ןניז סָאװ ,רשוי

 -- -- -- ןבעל ןוא שטנעמ טעוו ןרעטייל סָאװ ,חישמ ןוא

 רעטכעלעג ןייז טלקייק'ס ןוא אנוש רעד רָאג טָאּפש סע

 ,רעכעה ןוא רעכעה ךיז

 רעכעד-ןשטנעמ עלא רעביא ןוא

 -- ,לָאמש ןיא ךיז ןזייא טדימש ,ןטסיופ ךיז ןלייב

 . ...לָאצ ןיא ןיילק ןוא ךַאװש : קלָאפ ןיימ ריד ייוו

 ,ןסַאג עשיטָאטש ןיא טביוטשעצ ,קלָאּפ ןיימ ריד ייוו

 ,ןסַאה וצ ,ךיד ןטכַארַאפ וצ טלעוו א ןָא טבייה'ס

 ,רעמיורט רעד ,ןוז ןייד לָאמַא ץלָאה ףיוא טָאה ןעגנַאהעג יוװ ןוא

 ...!רעמױב-ןעגלַאג ןענָאילימ ףיוא בייל ןייד טציא ןעננעה םעוו

 : ןדנעל יד ףיוא קַאז ַא ןָא- טרוג ,קלָאפ ןיימ ,ריד ייוו

 ,ןדרי ןקינוז ןיי ד דובכל ,גָאט-רעטניוו ַא ןיא יוו ,עז ךיא

 ,סעגנימרעפס ןוא סעמשטוק טימ ,דנַאל קיטסָארפ ַא ןיא ,קלָאפ ַא טרישרַאמ

 ,סעגנעטס עקיברַאפ טימ טריצַאב ,רעטכָאט ןוא ןוז ןייד ןופ רעדליב טימ

 ,ן'היעשי ַא ,ן'טירמ 8 ,ן'השמ 8 געוו ןיא קידנגעגַאב ןוא

 ...ןעײּפשַאב םיא טרָאװ קיצומש טימ ,ןּפַארד םיא לגענ עקידורב טימ

 ,וד ןטרַאװ טסעוו ךָאנ גנַאל יו ,ָא ,גנַאל יו ,קלָאּפ ןיימ ,ריד ייוו
 ,ור ןָא המשנ ַא טימ ,קיטייוו לופ ץרַאה ַא טימ
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 ,סַאג רעגנע ןייד ןיא "השורי, ךָאנ אנוש לָאז ןעמוק זַא

 -- סָאפ-גנירעה קיצומש ןוא ץלדַאװָארונש ,ןפנָארב טימ ןעלדנַאה וצ ןיילַא
 ,טלעוו רעד ףיוא ךולפ ַא סיוא סיוטש ,קלָאפ ןיימ ,ייּפש ַא ךעלדנע ןיוש ביג

 ,דלעפ ןוא דלַאוו וצ ,םי ןוא םוא גרַאב וצ ךיז רעק

 ענייד טימ יז טכייּפַאב ,דרע-עמַאמ ןיא ןייא לגענ טימ ךיז בָארג

 ,עסַאנ יד ,ןרערמ

 ! ןסַאג יד ףיוא טשינ יבַא ,"ןעלדנַאח , וצ טשינ יבא
 6: "= = יי יי יאסי יי = יי =

 ,קרַאמש ןוא ץלָאטש ןוא טראה רעוו ,ףיוא ךַאװ ,קלָאפ ןיימ ,םורעד
 ,קראק םענעגיובעג ןייד סיוא-ךיילג ,רענייב ענייד טּפַאז טימ ןָא-סיג
 קרַאמש זיא אנוש ןייד ,ףמַאק רע ט צ על ןייד ךיז טנענעג'ס

 ,טלעוו רעד ףיוא

 !דלעה רעקילייח ןיימ וד רעוו ,קלָאפ ןיימ ,ךיד לָאמַא יו בלַאז ךיא
 -- -- -- טַאּפש ןטסערג םרעקלעפ וצ ,דנַאש וצ ןרעוו טסעוו רעדָא
 | !!!ט-ג טגָאז ױזַא

 יב רעמ לתוכ

 ,טָאמש רעד םילשורי ןיא טייטש סע
 .ןייּמש רעשידיי ַא

 ,ןייטש רעקילייה ַא ,ןייטש ַָא ,ןייטש ָא

 ,ןעזעג טכַארּפ ןייז ןיא ט-ג לָאמַא טָאה רע

 -- ןיילַא ןוא ַארג ,טרָאד דמערפ טנייה טייטש ןוא

 . ..ןיימש רעד

 ,ןעוועג רעטנלע לָאמ טנזיוט זיא קלָאּפ ןייד
 -- ןייר ןוא םַאזנייא ,ךָאנ טנייה זיב ךָאד טייטש ןוא

 ! ןייטש ,ָא

 ,נָאט רעד טמוק'ס ןוא ,טכַאנ זומ ןדניוושרַאפ

 ,גָארױןטלעװ רעד ןייז יינספיוא טסעוו וד ןוא
 2: ,ןייטש ,5

 ָו ןיימש רעשידיי ,רעקילייה יָא



 רעטכיײיל װ
 יקסװַא?סידיואו ריאמ

 ,שזדָאל ןיא ןריובעג
 (1904) ד"סרת

 ,ביבא-לת ןיא ןברַאטשעג
 (1945) ה"שת

 טָאה חחּפשמ רעשיטַארקַאטסירַא שידיסח רעקידיתונסחי ַא ןופ ןו ַא

 גָא ןטימ דנַאלסור ףיט ןייק טרַאמ:עיצַאוקַאװע םעד טכַאמעגכרוד רע
 לָאב יד טבעלעגרעביא טרָאד ,המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ןופ בייה

 ןעװעג רע זיא שֹודֲאֹל ץיק רעטסוא ןטימ .עיצולָאװער עשיטסיועש
 רעשיסקָאדָאטרַָא גנוי רעד ןפ רעדנירגַאב עשימרוטש יד ןופ רענײא

 םעד טגיײלרַאּפ רע טָאה רָאי 18 וצ ,"לארשי ינומא יריעצ  גנוגעװַאב
 ַאטרָא, עשירעפמעס רעדָאמ יד טריטקַאדער א "הלוגס, גַאלרַאּפ

 בוטש עכײר יד רע טזָאלרַאפ 1929 רָאי יא ."ךעלסעלב עשיסקָאד

 קימעט רע זיא ןטרָאד .לארשי ץרא ןײק ץולח ַא יװ הלוע זא טא

 (ץוימ ןימיוב טימ ןעמַאװצ) טא רעטעברַא קורד ןוא רעביירטש סלַא

 קיטנעהנגײא ןעװעג ןעגײז סָאװ ,"יוטיבל םילע, יד סױרַא רע טזָאל
 :ץרא ןופ ןסערעטניא יד ןיא .ןדײב ךרוד טצעזעגסיוא ןוא ןבירטעג

 עניײז .ןליוּפ טכוזַאב לָאמ עקינײא רעטעפש רע טָאה יובפיוא-לארשי

 -חעסּפ ןרעטנוא ןענישרעד ןענייז שיאערבעה ןוא שידיי ןיא ןעגנוּפַאש
 ַא ."יריאמה, :ןענעימתח ךױא ךיז טגעלפ רע .רעטכײל .װ םינָאד

 'לת ןיא 1931 רָאי ןיא ןעוישרעד ןעוײז ןרוטַאירימ ענײז ןופ עירעס

 גנילצולּפ ,(1949) החישת טבשב רשע השמח ,רע זיא רָאי 41 וצ .ביבא

 'לעטבוס ,עטצעל ןייז .גַאלש-ץרַאה ַא ןופ ביבאילת ןיא ןברָאטשעג

 רַאּפ חודע ןַא ןעװעג זיא "ךותב, טפירש טשיאערבעה עטריטקַאדער
 יד עלַא ןענײז רימ  :ןברוח ןשידיי ןבילוצ גנורעטישרעד רעפיט ץייז

 ,תודיחיב רעיורט ןוא סיטײװ ןייז טגָארט רעניײא זַא ,טפערט --- תונברק
 ."טסַאל רעד רעטנוא ןעמַאזוצ ךיז טכערב רענייא זַא ,טפערט סע ןוא ---

129 
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 טלעוװ ןופ טיײיקרעל ןיא םתס ַא ןופ יירשעג סָאד

 -- טלעוו ןופ טייקרעל ןיא
 ,יירש ךיא

 : טלעש ךיא

 ! טלעוו יד רימ רַאפ הדנ ַא
 ,ןעלדָאנ-טלעוװ עטמסרַאפ ףיוא ןיב'כ זַא ןוא

 ,ןטעמוא עדליוו ןופ ןעלדָאנ

 םַאלפ ןטיור ןופ ןעלדָאנ

 -- םי ןקיטולב-טלעוו ןיא

 ,ןכָאטשעגפיוא ןרָאװענ
 ,ןכָארבעצ למיה קיטש ןלֿאפענּפָארַא יו

 ! ? ןרירוצ ךיז ריא וצ רשפא ךיא לָאז
 : טכוזעג ך'בָאה סָאװ

 ,טכענ עקידנגייווש ןיא

 ,ןעייוו עקיטכַאנ ןיא

 -- :? ם'מיברעה ןיב עטנערברעד טשינ ןוא
 ! גנוזיילסיוא

 ,ןבעל ןופ גנַאזעג
 ! ןרעוו ןריובעגייינ ןופ

 -- -- טכענ עקידלזמ ןיא רעמיוכ-רעדעצ יו ףיוא ךיא ילב

 ןעמוקַאב רָאג ףוסל ןוא

 -- ! ס'אתנולּפירב ריא ,יוא ,טרעה ---

 -- -- -- ץרַאה ןיא ךיילג ,ץרַאח ןיא ךיילג סיוטש ַא
 טײקנַארק-טלעוו טימ ץרַאח ןיימ ןרָאװעג קנַארק זיא

 ,ןגיוא טנזיוט עטיור-ךעלראש טימ טנייוו ןוא
 -- .ןגיוא עטפירטעגסיוא ןסַאלימ-ילימ

 ,ןעגנַאלרַאפ עניימ טימ זיא

 | ,ןעגנַאגעגרעטנוא טלעוו

 | ,רבדמ ןטעקַאנ ןיא ןבירטרַאפ רגה יו
 : ןגערפ וצ טשינ םייצ ןייק זיא'ס ןוא
 ( ןסיוו ןעד סָאוװיױצ ןוא)

 ,ןעוורַאֿפ ןוא סָאװרַאפ --- ? סָאװרַאֿפ
 ? ןעד סָאװרַאפ

 --- םנייא-מלא : ןלייצ ןַאק'כ זַא ,גונעג --
 -- -- טלעוו רעד ףיוא םינ ןייא
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 ! רעדער-תישארב עניימ

 ןסירעגּפָא ןענייז ץרַאה ןופ

 רעסעלש עטסקינייוװעניא ךרוד ןוא

 רעסעלש ענעכַָארבעגפיוא

 .טרעלָאקענּפױרַא ךיז ץרָאה-רודכ ןפיוא

 טלעוו ןרָאװעג לופ זיא
 ןופ
 תלד-אפ-שיר-וית-אה
 : רעדער טימ
 רעדער 8
 רעדער 13 7
 רעדער ןוא רעדער
 .רעדער טרעיינ

 --- רעדער
 דנילב ךימ ןביירט
 םיקחרמ עטרעקיוהעג רעביא
 העיקש טימ טנדָאלעג
 ןצראה ןיא הָאנש טימ ןוא
 .בקעי וצ וׁשע יו

 קַאמולש ַא יו ,טושּפ ,ך'בָאה

 ןגיוצענקירוצ ךיז ליופ

 : ןַאטעג גָאז ַא ןוא

 -- -- -- ! ךַאמעג ךימ זָאל ,ָא
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 -- ,םירהצ

 ,עקידנקנעלב סנשיק ןשיווצ

 ,ןקעלפ עכעלראש טימ עטרעכרָאכרַאֿפ

 .ּפָאק רענעטעמרַאּפ-לעג א ןסקָאװעגסױא

 ,רױַא ןקידתומ ,הכרב טימ ,ךיז ןיא ןייא טּפַאז

 .טפיורשעגוצ ןקַאנ וצ

 -- טרעיואעצ ,טניואעצ

 ,ןטולב ןיא לובמ

 ,עקידעבעלק יד םורַא ,ןיב א טעמושז

 ךיז ןסיוטש --- ,ןלַארטש-ןוז עפייטש

 ,ןביוש עטץעטַאלעג ךרוד ןיירַא

 ,ןקסעילּפ ,ןצנַאט

 -- -- -- .ןצָאלג ,ןַא םיא ןקוק

 .רעטכעלעג ןשיַארק טימ ךיז ןכַאלעצ
 עצרַאװש ,עליטש ,ךיז ןטישעצ סנטָאש

 .םניט ןוא רעבליז-קעווק

 ,רעבָא .רעדיוו .ןיחַא .רעהַא

 -- !חומ ןיא ןיירַא -- רענייא

 .ןיּפש 8 ןופ סיפ ענעדייז ןיא טרעטנָאלּפרַאפ

 ,לנעניץיּפש ףיוא ,ןעלּפַאצרַאוװש ךיז ןשטילג

 -- טנעוו -- ןטַארדַאװק עטרעקיוהעג רעביא

 -- :רַאדנעלַאק ןיא טעּפעשטרַאפ

 ,לטראק-םוטַאד-גָאט ַא ךָאנ ךיז טּפעלש ןסירענּפָא

 ; ט ני י ה  ןופ ,םימחר לופ

 םיפ ענעקָארשעצ ףיוא ןעננעה

 -- םיײװצעבלַאז םילבא ,רעגייז םענופ

 -- ,יירד ,ייווצ ,סנייא : םנָאלש

 -= == == ,ןעצ -- -- ,טכַא --- ,ףניפ
 == תילזעזוויצ -- -- ףלעווצ --- ,ףלע
 - ?וע צייר ד
 ,הדיל ילבח

 .הלוח םענופ ליומ ןופ טפירט ברַאפ עקילַאג
 -- -- ןעוועג הכוז טשינ
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 ה יוול יד

 -- טכַאנרַאפ

 ,ןרעדינ ןּפָארט ,לימש .לָאמש

 .ןכָארבעצ .רעיורט .געוו ַא טרערט

 -- .טלַאק

 -- חלגע ןא
 .ןורָא ןיא םוטקילייה א
 .ךַאנ --- טסערּפעגפיונוצ ,םנמָאש --- םימותי ייווצ
 .ןעגנַאהעגפױא הלגע רעד ףיוא ריפ רעדער ןגיוא
 -- -- .ביומ סנברַאש ענרעמייל

 ,לגנַאװש-ןענורב ןגיובעג-םורק א ,רעטירד ַא טריצַאּפש סעּפע -- ךיא
 .ךַאנ --- קיליײזוגנַאל

 ,ּפָארַא ךימ שטילג ,ףױרַא ךימ שטילג
 ,ףױרַא
 -- -- .ּפָארַא
 .טעּפעשטרַאפ רעניימש ןיא ןקילב
 ,דרע רעד ןופ םירעדעג יד ןערָאב

 ,ןפרָאװעגנײרַא -- עטרַאטשעגסױרא ןייצ -- תובצמ ןשיווצ

 .טירט ןסייב

 -- ךיז טלקייק רבק ןיא דרע

 .טלַאפ

 -- -- -- .םלַאפ
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 ןילַא ךיז טימ

 (ףיױלױעקנַאדעג)

 ? ךיא סייוו ?ליוו רע סָאװ ,ךיא סייוו
 ? ןגיימש ןיײלַא ןוא ּפעק ןגייב ? ןבייה ךיז ? אה
 -- ?ןכייה עטניורקעג ףיוא ןענוז ןבלַאז
 ,ןעלמיה ענעגיוצעצ ףיוא עקידרעטַאלּפ ןעלגעז ריא .ָא
 !ןלָאּפ עטלגיזרַאפ וצ ךיז ךיא זָאל ךייא טימ
 ? -- -- -- טשינ בוא ןוא
 -- ןרָאי ןוא געט ןלעװ !ןברק ַא ייז ,רֶע טגָאז ,ומסרעה
 ; וויסַאּפ ןרענעלק א ןבָאה --- טייצ
 ,ןטסימ ןיא טשינ רעטשינ -- ? ןבעג וצ סָאװ טשינ טסָאה
 ! טשינ ףרַאװרַאפ םורפ ןעינק ןוא ןקילב ןייק טשינ עבנג

 .-- ןנבר ונת :ךיא ןוא

 ; טייקמיור-טלעוו ןיא טננילק השעמ

 -- ,טלטעבעגסיוא וליפא קידרעבַאלש זיא'ס זַא ,סָאװ זיא

 ?קסע סנעמעוו זיא -- סמענעי ס'זיא ,סניימ טשינ סע זיא

 .ךיא ףרַאדַאב םימחר רָאנ ,קדצ טשינ לייוו ---
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 ה לוע ןיב'כ
 (טנעמגַארפ)

 ,תולג ןיא טכַאמש ָאד רענייב ןוא שיילפ ןיימ
 .ןעלמיה עטעשטּפָאקרַאפ רעטנוא ןריויעצ טניל ָאד

 -- ,עטּפמעטרַאפ טרעה ,טרָאד ָא ,ןטרָאד ןוא

 ! ננילירפ רעשיחישמ רעד זיא ןעמוקעג

 ,ןעניילּפ ענעקורט יד ןעלמיוו ,ןשיור סע

 ,םכש ןוא --- וחירי -- םחל-תיב ןופ

 ,ןלָאמט עטפושיכרַאפ ןיא ןרעדינ רימָאל ! טמוק ַא

 -- !גרעב עטעקַאנ ףיוא ןגיימש

 ,ערעייט ,ךייא ךיא טעב ; טניירפ ,ךייא ךיא גערפ

 ןעלבמיצ ןוא ןעינק ,ןעלמיש סָאד ךימ טסייה ָאד רעוו

 רחשה-תליא ןופ -- רענייטש ןוא רעצלעה רַאפ

 ,ןטכאנרַאפ ץָארג זיב

 ,ןטולב יד ןיא ןעמירגליּפ עקילָאצנָא טימ --- רָאפ ךיא
 ,םנבראש עקילייח וצ ,סנדרי ערעמיול וצ : ןיהַא --- רָאפ ךיא
 ,ןגרָאמ טשינ ןוא טנייה טשינ ,ןטכענ טשינ --- רָאּפ ךיא
 --- .ןגרָאז ןוא ןדייל ןָא ,ןטרָאד ךיא ןיב טָא רָאנ
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 ,גנַאגרעטנוא-טלעוו ןוא קילגמוא-טלעוו ןופ ץילָאּפָארטעמ

 - .ןעמ טלטעב שטנעמ ייב ןוא טי ייב
 ,םערָא טלטעב עס ןוא ךייר טלמעב עס

 ,שטנעמ-קפס ןוא שטנעמ

 רעניימש ענעבירעצ ןופ ביוטש טימ ךיז טקיווק ןעמ
 ,ךָאנ ןסקַאװ סָאװ ,רענייטש ןופ ןוא

 .רעלטעב זיא רעגנעל רעוו -- םוחי זיא יירעלטעב ןוא

 ,יוג ,לידבהל ,ןוא דיי טלטעב סע

 .ענָאנ ,לידבהל ,ןוא העונצ השא

 טייצ-גָאטימ ךיז ןצעזעצ רעלטעב רעמילשורי ןוא

 (קינייװ ןַארַאפ זיא הסנרּפ ןעוו)

 ,רעיײפ-ץינַאהַאמ טימ טיש ןוא ןטימ ןיא טייטש ןוז ןעוו

 ןכאלפ עטלקיוועצ עלַאטנָאזירָאה ןופ לקריצ ןרעטנוא ןעוו

 ,עינָאמראה-ןָאט ןופ ןעמושז-למיה ךיז טרעה

 -- ןלַאריּפס עשינואנ ןיא טרַאּפש קינָאטקעטיכרַא-רוטַאנ ןעוו
 ,םיפ יד ןשיווצ ּפָאק ,רעלטעב יד ,ךיז ייז ןצעזעצ טלָאמעד
 ,רעױמ-טָאטש-טלַא יד סיוא-גנעל
 -- סעטַאמש יד ּפָא ןקעד

 .םיוא ךיז ןעמערַאװ ןוא

 ,רעדניק יד ןקינייר סנירעלטעב סעמַאמ ןוא

 שפנ ןופ שפנ ןעמענוצ

 .רעניימש עטילנעצ יד ףיוא ייז ןפרַאוװ ןוא

 ,ןצנַאט ייז ןוא

 ,ץנַאט ןפיוא ןקוק ,עקידווװעליּפש רעדניק יד ןוא

 .ןכַאל -- ןוא ךעלסיפ יד ןלייצ

 ,(ןייּפ ןוא דייל תורוד ןופ טנשריעג ,רעטכעלעג ץנעי)

 בייל ןרעביא תערצ ןעמעוו ייב ןוא

 ,םנֿפַאלעגנָא ןא גיוא ןא ןעמעוו ייב ןוא

 ;עּפײנק ןיא ריב זָאלנ ענטומ א יו

 רע דיל
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 ,סנסירעגפיוא ןַא רעיוא ןא

 ,רעלעק ץלכנעטס א ןיא ריט ענעכַארבעגפיוא ןא יו

 ענכורּפ ,עטנקורטענסיוא םיפ

 .בלול רעקירעייאד רַאפ א יװ -- עמנערבעצ סעקשעוװעלָאה יו

 | ןרָאװעג ןפַאשֿאב ןענייז סָאװ םיאורב

 .געט-תישארב יד ןופ תושמשה-ןיב תבש-כברע ןיא

 .טײהרָאוװ-סנבעל זיא סָאד

 .ןכות-סנבעל

 | .ןבעל
 .ןילַא ןבעל

 - .טראנעג ,םלצניקעג זיא סרעדנַא ץלַא

 ,יירעלטעב זיא טלעוו רעד ףיוא ץלא ןרָאװ

 :ןפוא ןרעדנַא ןא ףיוא םמרָאפעג רָאנ

 ; ךיש-קַאל ןוא טָאװַארק ,רעדניליצ ןוא קַארּפ

 .טָאמשסיורג-וא-טסנוק ; ירטסודניא ןוא לדנַאה

 .טקעדענּפָא זיא ץלַא --- םילשורי

 ,טזױלבטנַא רעמיטקילייה ץלַא

 טָאטש-טלַא יד םורא ןרעיומ יד יו

 ,טייזויצ ןופ סמערוט-סגנאגנייא יד יו

 ,דוד-לדגמ יו
 ,םיתיזה רח יו
 .שדקמה םוקמ יו

 .םעלבָארּפ-סטייקיבייא זיא סָאד

 םערגָארּפ טשרמולכ ףיוא רעפטנע רענעדיישטנא

 ,טייקנייש-טכאמעג ןוא

 --- םילשורי
 .ןשינעפיט-דרע ןוא תולזמ יד ןגעקַא טלעטשעגנָא ּפָאקסעלעט
 טכיירג סָאװ ,רעמייל רעד ,ךיז טכַאד ,ךיז טעז עס ןוא
 .הלעט לש םילשורי זיב

 ,םטשינרָאנ ,סעקילראק ,עקידלּפעקניײלק ,ןשטנעמ רָאנ

 לּפַאטש-רעטייל ןטצעל םייב געוו םעד ןלעטשרַאּפ

 ,םיּפ יד טימ ּפָארַא ןעלבמָאב ןוא

 .סעלעזוראק-ךעלדרעפ ענרעצלָאה ףיוא רעדניק יו
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 ,םינּפ ןיא ןיירַא ךיז ןעמ טייּפש ליּפָארּפ טייז ןייא ךרוד ןוא

 ץעק ענעגָאלשעצ יו
 (סָאה ןופ סעמעק ףיוא סבעווניּפש יד ךיז טבעוו'ס ןוא)
 ןעמ טלטעב -- טייז עטייווצ יד ךרוד ןוא

 .ןבעל-ןוא-בייל ןצנַאג ןטימ

 ..םענעי ייב הענכח ןוא ךיז רַאפ דובכ טכוז ןעמ ןוא

 ןעמ טריזילַאנַא ,תכורּפ ןרעטנוא ,םירדח ירדח ןיא ןוא

 ןעמענ טקעמ ןעמ ןוא טביירש ןעמ ןוא טלייצ ןעמ ןוא תומישר-עדנעּפש

 .םינבדנ ןופ

 ,ךעלסענ-םימשב עלָאמש יד ןיא טרעטשינ ןעמ ןוא

 .טנוה א יו ךיז טעשטרוק לסּפעש ַא וליפא ואוו

 עטבלעוועג יד ןלייה ץנעי ןיא

 ; ןטסענ יד ןיא ךיז ןעמעראוװעצ שוּפיע ןוא ץומש ואוו

 עיבַארַא ןוא עקירּפַא ןופ םירחופ ןוא לגריילוע ואוו ,רעכעל

 ; געוו ןטייוו ןכַאנ סיוא ךיז ןעור

 ,ערה רצי --- זיא "ןפנָארב קנורט , ַא ןופ טרעוו םעד טָאה סָאװ ,הוואת ואוו

 | ; תוריזנ טסייה -- ןביוא ףױרַא ץָאלג ַא ןוא

 ,ןעגנָאהעצ טנייה ךָאנ ןרעוו "רעדליב עקילייה, ואוו

 ,ןסערּפ -- ןענעקורט םוצ ןגייפ יוו

 ,רעפעפ רענעכָאטשעגפיוא יו

 ,חיר-ךָאנ טימ ךעלעדניווי-רעדניק יו

 הפנמ -- זיא שטנעמ רעצנַאג ַא ואוו ןוא

 ,םונהיג -- טייקכעלטעג ןופ טכיל ןוא

5 

 ,טָאמש ןייא טשינ זיא -- הממ לש םילשורי

 .ןליוו ןייא ןוא גנַאלרַאפ ןייא טשינ
 ,וימקעלָאק ןרַאפ טייקכעלגעמ ןייק טרָאד ָאטשינ

 ,טלעוו ַא ךיז רַאֿפ רעדעי

 .ךעלמלעוו רעטנזיוט-דןךעצ ,רעטנזיוט ,רעטרעדנוה

 ,תומשנ ענעלַאּפרַאפ ,םמונהיג ליפיוזַא ךיוא ןוא

 .ס'נוקית ןוא תופוקת ,ענעדישרַאפ םילוגלנ ןופ

 ,ללח-טפול םעד טָאה טפושיכרַאפ רעױמ-טלַא רעמילשורי

 .םורַא טזיירק יז סָאװ

 ,גנַאגרעטנוא ןוא קילגמוא ףיוא יז טקירד ןרָאי עקיבייא ןופ ןמז ןטימ
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 ,תונויסנ עטשרע ןופ ץכעביילברעביא ןיא טנַאמרעד

 -;דלַאװ א ןענַאמשעג זיא טרָאד ןעוו טייצ רעד ןופ

 רענרעד ןיא טעּפעשטרַאפ ךיז ןבָאה סענרַאס ןוא

 .שטנעמ -- ןברק ַא ןעגנערב טלָאװעג טָאה שטנעמ ןוא

 .הטילש יד טַאהעג ךאלמ רעד טָאה טלָאמעד סָאװ רָאנ

 .ךאלמ םעד -- םיא ָאטשינ רעבָא טנייה

 | טנַאה ענעטלַאהַאב עטקערטשעגסיוא יד
 ....שטנעמ סיוא --- שטנעמ ןופ טכַאמ ןוא טקיניײּפרַאפ ןוא טקירדרעד

 ,ב"צרת ,םילשורי



 רעיטש ךלמילא

 ,ץילעימ ןיא ןריובעג
 (1907) ז"סרת

 ,רעגַאל ןשיצַאנ ַא ןיא ןעמוקעגמוא
 (1942/43) ג"שת

 זיא האל רעטומ ןיז ,דיסח רעסײה ַא ןעטעג זיא ,לאיחי רעטָאפ ןייז

 טגכײצעגסיױא ךיז רע טָאה טנגוי רעד ןיא .תקידצ סלַא טמירַאב ןעװעג
 הבישי רעד ןיא הרוח ןענרעל ןרָאּפעג זיא ןוא חומ ןפרַאש ןייז טימ

 רעקידרעטעּפש רעד) ד"יה איל םייח השמ יר ברה ,בר רעװָאשערּפ ןופ
 ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה גוי רעײז .(.בירט'טאקירטעיפ ןיא בר

 ןבײרש ןביױהעגנָא ןוא "לארשי תדוגא יריעצ, ןפ גנוגעװַאב רעד

 שידיי ןיא סעבַאגסױא עשיסקָאדָאטרָא יד ןיא ןעגנוליײצרעד ןוא רעדיל

 רעטעברַאמימ רעקידנעטש 8 ןרָאװעג רע זיא רעמעּפש .שיאערבעה ןוא

 ןיִא יטַאלבגָאט עשידי סָאד גנוטײציגָאט רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןופ

 ןשיאערבעה ןשיטסידוגא ופ רָאטקַאדער'טימ ןעװעג זיא .עשרַאװ

 ךױא ןוא (עשרַאװ ןיא 1935 טניז) ,עשרַאװ ,"ונכרד, טַאלבנכָאװ
 ןײז רעטווא ילארשי תדוגא ילעוּפ, ןוּפ עסערּפ רעד ןיא ןבירשעג ליפ

 ןיא ,שודָאל ,"בקעי תיב; גַָאלרַאּפ ןיא ."רפוסה רוצבילא , םינָאדװעסּפ

 ןרעטנוא ןעגנולײצרעד ןוא רעדיל ךוב ַא סגײז (1937 ןיא) ןענישרעד

 רע זיִא עיצַאּפוקָא רעשיצַאג רעד תעב ."רוד םענופ ןשטנעמ, ֹועמָאנ

 טימ ןעמַאװצ ָאטעג רעטעשרַאװ ןיא קימעט ךעלטּפַאשלעזעג ןעװעג

 ביֹוהנָא .ןירערעליבקעי:תיב עטנַאקַאב 8 ,רעוכָאב הרש יורפ ןײז
 רעװעשרַאװ ןופ ןטערטרָאּפ, ןיא ןַאמדײז ללח .רד טיול) רע זיא 2

 לי ןבעג רעגַאל סגנוקינײפ ןשיבַאנ ַא ןיא טְקישרַאּפ ןרָאװעג (יַאטעג

 .ןעמוקעגמוא ןפרָאד ןט ץיבמעד
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 טלעוו ַא ןופ סנּפָאקוצ

 . ..ןיליפת ןוא תילמ ןיא עטליהעג ןעייטש רימ

 ; םנּפָאקוצ ססוג א ייב רימ ןעייטש סָאד

 -- הליפת ןָאט ןוא רימ ןטעב ױזַא

 .עּפָאריײא ןעייוו עריא ןיא ט'ססוג'ס ןעוו

 ,ןכוסמ-הלוח םעד ,ןקנַארק םעד ,ט-ג ,ףלעה

 ;ערעווש יד ,דניז ענייז םיא ביגרַאפ

 .ןקור ןיא רעסעמ ַא זדנוא טכעמש רע יוװ תורוד ןיוש

 ...סערעל ענייז טימ ,ןייז-הכזמ זדנוא ליוו ןוא

 -- "רוטלוק , רענעגייא ןייז ןופ ןברק א רעטציא ןוא

 ,טכענק רעטעטנעּפעג-תוואת רעד ,רע טריּפַארק

 ;ןרָאי ךרוד טקידיירּפעג ױזַא ךָאד רע טָאה סָאד

 ...!"טכערעג דימת ךיוא זיא -- רעקרַאטש זיא'ס רעוו,

 ,ןעגנַאגעג הטיחש רעד וצ ףָאש יו רימ ןענייז ױזַא

 ; ןעמָארגַאּפ .. .עפיַאדיָאטוא .... ןנוצ-ץיירק

 ,ןעגנאל םעד ,רעסעמ ןופ טכענ טעװַארּפעג טָאה טלעוו יד

 ...!ןעמָאנ ןייד רַאפ ןברָאטשעג ןענייז רימ --- רעכָא

 ; ןברק רעד זיא ןיילַא יז ,עּפָארייא ט'ססוג רעטציא ןוא
 ? "המקנ, רעזדנוא ,טיג ,סָאד זיא יצ
 -- ןברַאמש וצ ןעמעוו רַאפ טשינ ןבָאה ייז ,ייז בינרַאפ
 ...!ןעמָאנ ןייד רַאפ ןברָאמשעג ןענייז רימ ןוא
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 גרעב ןשיוװוצ תבשי-תלבק -

 (רעדיל-ערטַאט עירעס ַא ןופ) |

 -- גרעב ןשיווצ ,טכַאנרַאפ קיטיירפ

 ; ןגעקטנַא תבש-הכלמ יד ןייג רימָאל ,טניירפ ,םוק

 ןגער-יירּפש רעד טרעהעגפיוא ןיוש טָאה'ס ,עז

 -- ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא טָאה ןוא

 ,ךוּפ ןקידלּפענ-סייוו ַא

 ; ןטלַאּפש-ןזלעפ ןשיווצ טרעטעלק סָאװ

 ןמלַאמשעג ענעגָאװצעגסױא סדרע-ןוא-למיה ,עז

 ..הכלמ יד ,תבש דובכל

 ,הלכ עטמעשרַאפ 8 יוװ ,גרעב ןשיווצ טרעדינ סע ןוא

 .ןעמיוושעצ לָאמאטימ טרעוו ,עמלטױררַאפ-סַאלב ַא ןוז א

 ,הלח ענעטכַָאלפעג ענעקאבעג-שירפ יוװ ,גרעב יד ןוא

 ; ןעָאלב ַא -- ךעטשיט-למיה ַא טימ טקעדַאב ןענייז

 - ,םורַא ךעלזייה ךיז ןעלקניפעצ ךעלטייוו ןוא

 ..ןָאמ רעטלשירקעצ ,רעטלקנערּפשעגסױא ןַא יו

 ,ּפעק עטכייפ טימ ,סעקזאירעב עקידוועקעמש ןוא

 :ּפעצ עטלטַאּפעצ טניוו ןפיוא ןעלקָאש

 - ...תבש ...תבש

 .לקנוט ןיא ץלַא םליה טייקלימש עקילייה ַא

 : טלקניפעצ טכיל-תבש ךיז ןבָאה למיה ןפיוא : ץז

 ,הלכ יד ןנעקטנַא ,טניירפ ,ןייג רימָאל ןוא םוק,

 . ."ןייז םינּפילבקמ תבש םעד
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 ךעלעמעלפ יד ןעקניוו סע

 געטירעטניוו .א

 --- מירמ ךָאנ טירט

 ,רוּפש רעצרַאװש

 --- םונימ ךָאנ טונימ

 .רָאה ץַארג

 ,טכַאנייב סעראמכ-טניט

 .גָאטיײב ןעלּפענ-יילב

 ,םכַאל רע -- למיה רעד

 ...טגָאלק רע -- למיה רעד

 --- ןייצ עסייוו ליומ ַא למיה טנפע

 ...ךאד ףיוא יינש ,םיוב ףיוא יינש

 --- ןייוועג טימ לופ ןגיוא למיח טנפע

 ...טכַאלענּפָא ,יינש רעד ּפָא

 . ..ָארג ןוא ץרַאװש : טרעיינ

 ,סייוו ַא לטניּפ ַא -- ץרַאוװש ףיוא ןוא

 -- ָארק רעצרַאוװש ַא יינש ןפיוא
 . ..זייא ןֿפױא ָארק רעצרַאוװש ַא

 געטיחכונח .ב

 ,רעיוט ַא ףיוא טייקצרַאוװש ןיא טלַארּפ

 -- רעייפ למעלפ ַא טיור טלטניּפ

 ! קע ןַא ,ףוס ַא !ַָאד זיא טכיל

 ...קעװַא ַארג ,קעװַא ץירַאװש

 -- ףיוא ךעלטיינק עטיור ןעלמעלפ

 ...לָאמַא ...לָאמַא ןעוועג

 -- געטיױכָאװ ןשיווצ כוטיסוי

 ...לארשי ןיא ןדלעה

 ...םַאלּפ ןוא רעייפ ןעוועג החוד ,לָאמַא
 ; דָאהַארַאק ןצנַאט ,ךעלמעלפ ךיז ןגיוו

 ,ןעטַאטש רימ ןעמעוו ןופ סעדייז עקילייח
 ,..ט"ג רָאפ ןעוועג בירקמ ,טיג רָאפ טבעלעג
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 -- קעװַא סנטָאש ןעייג ,ןעלּפענ ּפָא ןטערט

 ! קע ןא ,ףוס א !ַָאד זיא טכיל

 -- העש ַא ךָאנ העש א ,טירט ַא ךָאנ טירט ַא

 ...ָֿארג ןייק רעמ ָאטשינ ,ץרַאוװש ןייק רעמ ָאטשינ

 ,ךעלמעלפ עטיור ןעלטניּפ

 -- ףוס ַא ןָא ןעקניוו
 -:טכענ עצרַאװש ןיא ,געט ץָארג ןיא
 ...!ףָאה ןוא ףָאה ןוא ףָאה רָאנ
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 ןברָאטשעג זיא שטנעמ ַא

 (...להאב תומי יכ םדא ,הרותה תאז)

 -- םיא טנעקעג טשינ לטעטש ןיא טָאה רעוו

 ?לוש רעטמלַא רעד ןופ שמש לאפר בר

 ,ןעוועג דיי רעראד ,רעכיוה ַא
 ןעמערב עזייב ןבָאה ןגיוא עָארג רעביא
 . . .לימ 8 ןופ ןעלגילפ יו טלקָאשענ ךיז קידנעטש

 ,טרעטיצעג קילב ןייז רַאפ קיביײא םיסדנוק ןבָאה
 ...רעטיוועג ַא רַאפ למיה רעד יו טערומכעגנָא ןוא זייב קידנעטש

 ןּפאלק עקשוּפ 8 טימ רע טגעלפ תבש-ברע ןדעי

 ,טגָאזעגנָא ןדניצ-טכיל ןמז ,רימ-ייב-רימ

 ,ןּפַאכ ךעלכיט יד ךעלבייוו עטערָאּפרַאפ ןנעלפ
 -- טגָאיעגמײהַא ןוא ןקַאהרַאפ לענש רעבלעוועג יד

 .ןדניצוצנָא טכיל-תבש יד

 -- ןגרָאמירפ-תוחילס ןיא ןונינ ןייז ןוא

 ,ןעגנולקעג קימעמוא ױזַא

 -- ,ןעגנורדעגכרוד רעצרעה ,טקעוועג ױזַא
 --- .ןגרָאבראפ ןעוועג םיא ןיא זיא קיטייוו אזַא סעּפע

 ....לאפר בר ,טנלעןייטש שטנעמ ַא ...מה --
 --- .לָאמַא ּפָאק ןטימ טלקָאשעגנטימ עטלַא ןבָאה --

 -- ןעמוקעג ואוו-ץעגרע ןופ גנַאל-ןרָאי ןיוש --+

 -- ןעמונעג ךיז טָאה שטנעמ 8 ןענַאװ ןופ טסייוו רענייק

 ... םרָאךיואוו ןייז ןעוועג ואוו ןוא

 --- טנָאצרַאפ ,ט'הרוחש-הרמ'רַאפ קידנעטש

 -- ,גָאטיגָאט הדובע ןייז ,לוש רעטלַא רעד ןיא שמש

 ... םרָאװ א ןָא ןָאמעג

 -- ןצפעל ענייז ןסַאלשרַאפ
 -- ןסערֿפעגפיױא רעװַאשז ןיא ,רעיומ-לוש עטלַא יד יו

 : ץימע ןַאט-נערפ א טוואורּפעג לָאמַא טָאה ןוא

 | ... 9 דיי ַא זיא ןענַאוונופ ---

 - ,לָאטש ןופ יו ,רעפרַאש ַא קילב ַא

 ...לאפר 'ר ןופ רעפטנע רעד ןעוועג

 : דימ ןרָאװעג ,םנייוועגוצ ךיז טָאה םלוע רעד

 ! גונעג ןוא ."לאפר בר ,שטנעמ רענדָאמ 8,
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 -- ,ןֿפָאלעג ןרָאי ןענייז
 ,טלַאמשענ ןייז טקובעג ןוא -- לאפר בר ,רעטלע ,רעָארג

 | ..טלַא ןוא ָארג

 -- ןבילברַאפ זיא קילב רעד רָאנ

 ,לָאמא יו ,עקשוּפ עבלעז יד ןוא -- רעפראש רעד

 .לאפר בר ,רימ ןייק טלעפרַאפ טשינ

 : ןביוהעגנָא ןעלמרומ ןשטנעמ ןבָאה

 ?ןײלַא שטנעמ א ףרַאד סָאװ ...טלמַאזעננָא ךעלּפינק,

 ."ןיימש א יו טנלע ,שטנעמ ַא ...דניר 8 ןָא ,דניק 8 ןָא

 ,קילב ןפרַאש ַא טָאה לאפר בר -- ןבענעג ןוא טגָאזעג
 .. קוק ַא םנייז ןופ ןרעוו ןעמ לָאז ןטיהעגּפָא

 -- לאפר בר ,רעטלע ,רעָארג -- ןֿפָאלעג ןענייז ןרָאי ןוא

 עקשוּפ עבלעז יד זיולב ,רעבלעזרעד קוק רעד זיולב

 ,לָאמַא ןופ

 נא

 ןייז ןיא ,ןעוועג םטכַאנוצ-תבש ַא

 -- רפוס שרעה בר ןסעזעג זיא לביטש-םעדיוב

 .ןייוו-הלדבה טימ ןעלּפַא-ןגױא יד טשיוועג

 ..טלעג רעזדנוא ,רעדניק ערעזדנוא ןרעמ סע לָאז דמַאז יו,
 ,טלערטענוצ ךעלכעלעק עקישטיווק ןבָאה ..."טכַאניײב ןרעטש יווװ ןוא

 ..ןטינשעגכרוד ללח םעד ןוא טלגנעלשעג ךיז

 ,ליטשרעדניא ןָאמעג לּפַאצ ַא םיצולּפ טָאה ...! "ךָאװ טוג, --

 .ןמימ ןיא טקאהעגּפָא ןוא

 .לוש רעטלַא רעד ןופ שמש רעד זיא'ס

 ..?לאפר בר

 ,רֿפוס שריח בר ,טשודיחרַאפ טצַאלגעג טָאה --

 | .ןביולג ןגיוא יד טלָאװעג טשינ

 ,ץנַאלג ןטכייפ ַא טַאהעג ןגױאילָאטש ןבַאה לָאמ עטשרע'ס

 .ןביוהעג ךיז קידנרעטַאלּפ ןעמערב עזייב --- לָאמ עטשרע'ס

 ,ץנַאט ןלעקנוט 8 ןיא טגיוועג ךיז טכיל-הלדבה ןכָאה בוטש ןיא

 ..טרעקַאלּפעגפיוא ןוא טקיצעג

 .טקוקעג ּפמטעט לאפר בר ןסעזעג זיא גנַאל ,גנַאל

 | -- .ןבױהעגנַא ןדייר לָאמַאטימ ןוא
 ,טקובעג טלַאמשעג סָאד ,טקַאחענּפָא ,טדערענ גנַאל
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 טלקניפעצ טכייל ךיז ןבָאה ןעלּפַאןגױא זיב
 ,לקניוו ןיא ןעגנעה ןבילבעג ןענייז ןרערט ייווצ ןוא
 ...רעקַא ןטכייפ א ףיוא יוט סנּפָארט יו
 יי 2

 טי 5... 6, יי 5 5, יא =

 ,סנגרָאמוצ ףיוא

 ,םײרּפשרַאפ לוק סָאד ןיוש ךיז טָאה לטעטש ןיא ןוא

 : טייק ןוא דניק טסעומשעג טָאה'ס

 ,רעטלַא רעד לוש רעד ןופ שמש ,לאפר בר, --

 ,טרָאּפשענּפָא ליומ ןופ טלעג --- ןביירש הרות-רפס ַא טזָאל

 .רָאי עגנַאל ןייּפ ןוא שינעטסַאפ ךרוד

 -- ןיילַא ךיז ךָאנ רכז ַא -- ןזָאלרעביא שינעכעדעג א ליוו

 . .."ןייטש א יו טנלע ,שטמנעמ 8

 .ןעמונראפ ןעמ טָאה סעּפע

 : ןרעיוא וצ ליומ ןופ טלנָאװעג טָאה'ס

 ,ןעמוקעגמוא דניק ןוא בייוו ...עידעגארט ַא,--

 ...ןירעד טקעטש םינמייחעג א סעּפע ...שינעבעלרעביא ןַא

 .ןביוהעגנָא ןקוק שרעדנַא ןשטנעמ ןבָאה -- ..."? טסייוו רעוו

 ,ןריולרַאּפ קילב ןזייב ןייז טָאה לאפר בר ןוא

 .ןגיוא ןיא טייקטכייפ עקיבייא ,ןעמערב ןיא רעמיצ רעקיבייא

 ,ןגיוצעג דנַאנַאכָאנ ךיז ןבָאה געט עגנַאל

 ,הרות-רפס סָאד ןרָאװעג זיא'ס קיטמרַאפ זיב
 ,לוש רעטלַא רעד ןיא טריפעג סע ןעמ טָאה
 ,טליהעג דייז ןוא טעמַאס טימ הּפוח ַא רעטנוא

 | ,דיירפ ןופ טלַאשעג טָאה לטעטש'ס
 ,רעדנואוו ַא -- שורד ַא טגָאזעג טָאה בר רעד ןוא
 ...רעדניק וצ ןכילגעג זיא רפס ַא ןזָאלרעביא זַא ,טגַאזעג
 | גנַאל ןוא גנַאל טדערעג רע טָאה ךָאנ ןוא
 | : טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב

 "! גנַאזעג עקיזָאד סָאד ןביירש ךייא טלָאז ריא ןוא
 - ,לוש ןיא ןרָאװעג זיא ליטש ,םעלַא ךָאנ ןעוו ןוא
 : לָאמַא טימ טעּפילכעצ ךיז טָאה לאפר בר
 - ,ןברַאטש קיאור ןיוש רע ןעק טציא "'! דניק ןיימ ! דניק ןיימ,
 . ..ןברַאש רענעכָארבעצ ַא יו ,םולח ןטסוּפ ַא ןופ ןבעל ַא ךָאנ
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 ...גָאט ךָאנ גָאט

 ,ןעיראש ןבױהעגנָא טשינכָאנ ןגרָאמ רעָארג רעד טָאה'ס ,ליטש

 : ןורָא ןסיוא רפס סָאד טמענ .ָאד ןיוש זיא לאפר בר
 ;ןענעייל םוצ ללוג סע ןוא

 ,ןשוק סע ןוא ןזדלַאה סע ןוא

 -- ןשימ םִע ןוא ןעלקיוו םע ןוא

 ...רע טוט

 ,ןעניר ןרערט ןגיוא ןופ

 ...רעטרעוו יד טימ ןעמאזוצ רע טגנילש

 ,רעגניפ יד טימ ןעלטייט ןעמונעג ,טלדוסעג ךיז ןשטנעמ ןבָאה

 ". ..הרות רפס ַא ,שטייט'ס, -- :ןביױהעגנָא ןקוקוצ םורק

 -- ןצפעל ענייז ןרעטסילפ סע ןוא ןגיוא עטכייפ שמש רעד טָאה

 .ןסעגרַאּפ ןוא טרעהענפיוא תונמחר ןופ ןשטנעמ ןבָאה

 .רעטלאק ַא ,רעקידרעטניוו ַא גָאט ַא זיא ןעמוקעג זיב

 -- ןרעיומ ףיוא ,רעכעד ףיוא טצנַאלג יינש רעסייוו

 .ןריורפעגוצ ןביוש-רעטצנעפ ,טרעווילגעג זייא רעקימש

 ,עָארג עכלעזא ,םנקלָאװ עץעפיט-למיח םעד

 ...ןעַארק יוװ ןגניוצעגכרודַא עצנַאנ תונחמ
 = ףייר-ךלימ א םיוק

 .טפיירטשעגכרוד גנַאגפיױא-ןענוז רַאֿפ

 .ןריורפרַאפ ןוא ,לוש עטלַא יד טסוּפ ןוא קידייל

 ,ןרעיוט יד ּפירקס ַא :ָאד ןיוש זיא לאפר בר זיולב

 .ןעמונעגסיורא הרות-רפס ןוא -- ןסָאלשעגפיוא

 ...טשימעג ןוא טלקיוועג ןוא ,טשוקעג ןוא טזדלַאהעג ןוא

 | ,טניט רעצרַאוװש -- טעמרַאּפ רעסייוו

 .."! דניק ןיימ ! דניק ןיימ , -- .דלָאג-תויתוא ,םישובלמ-טעמַאס

 ...רעטיצ ַא ךרודַא טפיול ,רעטסילפ ַא ךרודַא טבעווש

 . -- טגָאנ רעגנוה רעד ןוא ,ךרַאמירענייב טלעק ַא טסערּפ

 .גָאט יירד ןיוש לאפר בר ןסעגעג טשינ

 ,לאפר בר ,רעיטרעה טשינרַאג רע-טעז טשינרָאג רעבַָא

 ...לָאט-דרע ?ןטנוא רימ סָאװ ,ןטנוא רימ רעוו

 ,טקוק רע .ךיוהרעדניא ,ןגיוא ענייז ןעלּפענ ןליח

 ...דנַאר-חרות-רפס ףיוא טנַאה ,טנַאה ףיוא טרַאּפשעג ּפָאק

 .רעטיצ-תוכחלתח ,רעטַאלפ-השודק

 -- ןענוז ןעצנַאלג ,ןעלמיה ךיז ןענעפע

 ,ןענורעצ ןוא ןקנופ ןעילפ ,םיכָאלמ ןבעווש
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 .ןצירּפש-רעייפ ....לּפענ ...לּפענ

 .ןצילבימכיל ...סנקלָאװ ....סנקלָאװ ....ןנע-דומע

 ,ןעמאלפ עסייוו ףיוא ןעמַאלּפ עצרַאװש : הרות-רפפ ןייז טימרעדניא ןוא

 . ..ֿפָאק ןפיוא דלָאגניג ןופ ןיורק ַא ןוא

 ! לאפר בר ,וצ טזָאל, -- :לָאמַאטימ ןוא

 .../'!ןעמַאמ יד ,טזָאל ! ןטַאט םעד ,וצ טוָאל

 ...םורַא ןוא םורַא ןופ םיטש ַא ךיז טנָארט'ס

 -- רעמ ןוא רעמ ךיז טיירּפשראפ ,לּפענ ךיז טלגנעלש

 .ןטלעוו יד ךרודא ןוגינ ַא טרַאּפש ,רעצרעה רעגנירג ןרעוו

 ...!רמוח ןטימ סיוא -- ןעמַאלּפ ןביוה ןגיוא יד רַאּפ

 !ןטייק יד ּפָארַא !לטב טרעוו ץלַא

 ...תוינחור עליוה זיא ץלַא ...טשינרָאג ....טשינרָאג

 ...ןוגינ א ץלא

 ...ןגימש רעביא ,ןעלּפַאטש רעביא ףױרַא טנייטש ץלַא
 . ..רעטמילּפש ...רעטילּפש ....רעליטש ...רעליטש

 . ..םיוא זיא ץלַא . . . סיוא . . . סיוא . . . טשינרָאג . . . טשינרָאג

 ,..סױא-לּפענ ןייא-לּפענ ,ןדנואוושרַאפ זיא ןוגינ רעד ןוא
 ...ךעלעמַאּפ טקניז -- ךעלעמַאפ טקניז ּפָאק 8 ןוא

 -- טנַאה ףיוא ּפָאק

 ...דנַאר-הרות-רפס ףיוא טנַאה
 א צג... יא 6 655 = ר טיי = =

 .ןינמ ןטשרע םוצ ,ןעניגַאב

 ,ןיירא לוש רעטלא רעד ןיא ןעמוקעגפיונוצ ןשטנעמ

 ,טיור ףיוא טבראפעג ןיוש ךיז םנקלָאװ עַארג ןעוו

 : ןייטש ןבילבעג ,עטכיילבעגסיוא ,עטרַאטשרַאפ לָאמאטימ

 ! םיוט ןנעלעג זיא שמש לאפר בר

 :טנענעג קערש רעטלַאק ןיא ןבָאה ןשטנעמ

 ,ןברַאג-םינּפ יד ןיא לכיימש רעטרעווילגרַאפ ַא

 ,טלטרַאגעגמורַא ןטפַאק רעד ןוא

 -- טנעלעגנָא הרות-רפס ףיוא טנַאה א ןוא

 | : םלטייטעג יו
 ..."ןברַאמש טעוו שטנעמ ַא זַא ,הרות יד זיא סָאד ןוא ... ,
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 ךערינעש הרש

 ,ןעוועג תושמשה-ןיב ןופ טייצ ַא זיא'ס
 ,טזיילעגסיוא --- ןעזרעד לָאמַאטימ ךיז ןכַאה ןשטנעמ
 -- טזָאלעגרעביא ןמעלעקש טָאה ןוא קעװַא זיא המחלמ יד
 .טסייג ןוא שיילפ ןופ ןטעלעקש
 ,טסַארעג ךָאנ םולב ןופ ןבָאה סרעסעמ יד ןוא
 .ןעשעג ןכאז עכעלרעדנואוו ןענייז'ס

 :ױזַא ןעוועג זיא טלעוו רעד ןופ םינּפ סָאד

 ,ןדנישעגּפָא טעשזירגעצ שיילפ יור קיטש א יוװ

 -- טנוה ַא ןופ קסיּפ םענופ טּפעלשענסױרַא טשרע

 .טלעוו יד ןעזענסיוא טָאה

 טריצַאב קינַאג ַא טָאה סָאװ ,ןָאפ א ןופ עטַאמש ַא יו

 -- טרימשעצ ךיז ברַאפ יד טָאה'ס ןוא ,גָאט-ןגער ַא ןיא

 ,טלעוו יד ןעזעגסיוא טָאה

 ,טנערבעגּפָא רעייפ ןופ ,עלַאדַָאמס ענרעצליה ַא יוװ

 -- טנעמאדנופ םעד טקנעזעגּפָא ןוא ךַאד םעד טקעלענּפָא

 .טלעוו יד ןעזעגסיוא טָאה

 ;דײשַאב ןייק טסואוועג טשינ טעשזדנַאלבעג ןדיי ןבָאה לטעטש ןיא

 .טיירדעג דָאהַארַאק א ןיא יו סעּפע ךיז טלעוו יד טָאה'ס

 -- קיטילָאּפ רעד ןיא יקב א ןעוועג זיא סָאװ ,טחוש לוונייז

 -- ,המיחש תוכלה ,העד הרוי ןיא ,לידבהל ,יוו

 ױזַא יו ןענאמשראֿפ טשינ טרָאּפ טָאה

 ומש חמי ,רַאצ רעד ייס ןוא, ודוה םורי ,ףעזָאי ץנַארּפ ייס

 -- ןטילעג הלּפמ א ץעדייב ןבָאה

 ?ניז 8 טאהעג טָאה ןעד רעוו ,עשז-טנייה

 קירוצ ןעמוקעג רענלעז יד ןענייז טנָארפ ןופ

 -- טקילּפעגּפָא ןעוועג ןענייז ןעלטיח ערעייז ןיא ךעלרעלדָא יד ןוא

 | .ףוע ןא ייב ןרעדעפ ענעכַארקענסױא יו

 ךעלטנעדוטס עשיליוּפ ןבָאה ,עלָאקש ןבענ ,ןסיורדניא

 ,ףױרַא ןוא ּפָארַא טריצַאּפש ,ןערטשומ טכַאמעג

 : ןעגנוזעג ןוא ןָאפ עסייוו-טיור ַא טײרּפשעגפיױא

 -- "ןריולרַאפ טשינ ןלױוּפ זיא ךָאנ;
 ..ןריויעג ןווייה ףיוא יוו ץלַא זיא טּפול רעד ןיא : רוציקכ
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 :ןדישרַאפ טלדוסעג ךיז ןעמ טָאה ,בירעמל החנמ ןיב ,זיולק ןיא

 לארשי ץרא ןבענּפָא םלועה תומוא ץלַא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה'ס ,הנה

 ; ןדיי רַאפ

 ,ןענארַאפ טרָאד זיא רופלאב רעטסינימ ַא ןוא דסח-תוכלמ ַא זיא דנַאלגנע

 ...ןענאטשאב ףיורעד ןענייז תוכולמ עלַא ןוא

 .זיולק ןיא ט'חוכיוו ךיז ןדיי ןבָאה

 ;ןגירשעג ליכשמ לדנעמ טָאה -- "ללה ןגָאז ןפרַאד טעװ ןעמ

 :ןגיושענ טָאה טחוש לוונייז זיולב

 ? סיוא-ואוו ןייא-ואוו טנייח ןעד סייוו רעוו

 ,טסעומשעג קידתודוס ןתושמשה-ןיב יד ןיא ןדיי ןבָאה'ס

 ;ןטייו ןיא טעשזדנַאלבעג ןקילב ערעייז ןבָאה'ס

 ,טסואוועג טשינ ןורתּפ םעד ןוא ,טבעוושעג םולח ןיא טָאה'מ

 ...ןטייצ סחישמ :טרעטסילפעג ןעמ טָאה

 -- טרעטאלפעג טָאה גראוװננוי ןוא

 ,טניוו ןפיוא ןָאפ א יו

 ,רעטייוו ןעמוק טעוװ סָאװ

 ? דניצא זיא סָאװ ןוא

 ןויע-רועיש ןטימ ןיא םירוחב-זיולק ןבָאה'ס

 ;ןייארַאפ ןיא ןּפָאלעג ןוא -- ארמג רעד ןיא שטיינק א טכאמעג

 ןײּפ-תולג ןגעק טמערוטשעג רענדער ַא טָאה טרָאד

 .ןויצ ןופ גרעב יד -- ןגעװ טדערעג שיטעטַאּפ ױזַא ןוא

 ֿפעצ ןיא ךעלפיילש טימ ךעלדיימ עגנוי

 ,טריצַאּפש עטמולחרַאפ ןטנווָא יד ןיא ןבָאה

 -- :ּפעק יד ןיא תומולח ןוא רעצרעה יד ןיא טפַאשקנעב טימ

 .טריפעג געוו רעד טָאה "הדבא אל דוע, ןוא "אקסלָאּפ עשטשעי , ןשיווצ

 :םבעוװשעג טפול רעד ןיא ןעגנונעפָאה ענעסָאלפעצ ןבָאה'ס

 .טבעוועג תומולח יד ךיז ןבָאה ןרופלַאב ןוא ןשטיוועיקצימ ןשיווצ

 ,םרעמערק יד ,סעטַאט עטעווַאהרַאפ יד ןוא

 ,טסַאל ןצנַאג םעד תולנ ןופ ךיז ףיוא ןנָארט סָאוװ

 -- םרעמע עצנַאג טפַאשביל ןגָארט סָאװ ,סעמַאמ עמורפ יד ןוא

 .טסַאהרַאפ ןוא דמערפ ,טייוו ױזַא ןרָאװעג םיצולּפ ןענייז

 -- ןרױלרַאפ רעדניק יד ןעייג'ס : טריּפשרעד לָאמַאטיט עמַאמ-ץטַאט ןבָאה

 .ןרערמט עטקיטשראפ-םיוק טימ ןסָאלּפעג ןבָאה תוניחת עליטש ןוא

 -- למעטש ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה טלָאמעד ןוא

 ...עדנעגעל יד ,יורפ יד ,יז
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 ,ןעמוקעג למעטש ןיא זיא יז ןעוו ,ןעוועג טנװָא רעבירט ַא זיא'ס
 .ןעמונעג ךיז טָאה יז ןענַאװ ןופ טסואוועג טשינ רענייק טָאה'ס
 :ןרעױא טַאהעג טנעוו עלַא דלַאב ןבָאה'ס רעבָא
 -- :רעדנואוו רעביא רעדנואוו ,ןעמוקעג תדמולמ ַא ,יורפ א
 ,ןריולרַאפ ןעייג סָאװ ,ךעלדיימ עשידיי ןעװעטַאר
 .רעדניק עשידיי ייב ץלָאטש ןשידיי םעד ןקעוו םעד וצ

 ,טקַאּפעג לופ ןעוועג לוש-רעבייוו יד זיא'ס

 :לױמ ריא ןופ טפירמעג ןבָאה רעטרעוו יד ןוא

 -- -- -- ?טקַאהעגּפָא ןעמאטש יד ןענייז ,רעמעלב יד ןקלעוו'ס זא,

 ;לױרג טימ טרענודעג יז טָאה ָאד ,טּפָארטשענ ךייוו יז טָאה ָאד

 : תולעּפתה סיוא טנייוועצ ךיז רעבייוו ןכַאה

 | - -םטלא סָאד ןעמונעגסױרַא ליומ ןופ ייז ךָאד טָאה יז ,שטייט'ס,

 ;עמַאמ-עטַאט ןוא טדנ ןופ טדמערפרַאפ ןענייז ייז -- רעדניק יד

 ."ןעמאטש יד קידלבריוו ןענייז ,רעטעלב יד ןקלעוו'פ זַא

 טּפַאלקרַאפ רעבלעוועג יד סעטַאט ןבָאה גָאט ןלעה ןטימ ןיא סנגרָאמוצ

 ;הפיסא ןא לענש רעד ףיוא ןפורעג עטמעשרַאפ ןוא

 טּפַאכעג טשינ ךיז ןבָאה םימכח ידימלת ,םידיסח ןדיי ,ייז

 ! הפירש ַא ןופ טייצ יד זיא'ס :ןעזרעד טָאה יורפ עשידיי ַא סָאװ

 -- ןעמונעג לביטש א ןעמ טָאה ,גָאט םענעי ןופ םנגרָאמוצ
 ; ןגָאלשעגפיױנוצ רעטערב ןופ קנעב ,טנעה ענעגייא טימ
 ןעמוקעגפיונוצ "בקעי תיב , ןיא ךעלדיימ עשידיי ךיז ןענייז'ס
 .ןגָארטעצ רעבימש עשידיי ןיא לוק ס'ט-ג ךיז טָאה ןענַאד ןופ ןוא

 : םולח ןסיורג ןופ לייט א געט ענעי ןיא ןעוועג זיא'ס
 .םולשה הילע ,ר ע ר י נע ש ה ר ש ןעוועג זיא יורפ יד ןוא



 רונש רעטלא
 רעגניציא בודילארשי

 ,שטייב ןיא ןריובעג
 (1910) ע"רת

 ,ץיוושיוא ןיא ןעמוקעגמוא

 (1944) ד"שת

 יפיוא ןרָאװעג רע זיא ,עמַאמ-עטַאט ןופ טמותירַאפ ןרָאװעג גנוי רעײז
 יגָא .דיסח ןפרַאש ןוא ןדמל ןסױרג ַא ןדײז ַא סגײז יב טעװעדָאהעג

 רע טָאה ,"רונש רעטלַא, ןעמָאנ ןרעטנוא ,ירפ רעײז ןביירש ןביוהעג

 ןעקנַאדעג עשידיסח ןטעברַאַאב ןוא ןבױלק טימ ןבעגעגּפָא ליפ ךיז

 רערעל רעזעיגילער סלַא ןעמוקעגנָא רע זיא 1932 ןיא ,ךעלטרעװ ןוא

 רעטשזדָאל ןופ עיצַאדיװקיל רעד וצ זיב ןבילברַאּפ טרָאד ןוא שזדָאל ןייק

 'יײצ עשיסקָאדָאמרָא עלַא טעמכ יא טסילײטַאב ךיז טָאה רע .ָאמעג

 'ילעופ םעד ןופ רָאטקַאדער סימ ועװעג זיא ןוא ןלַאגרושז ןוא ןעגנוט
 ."עמיטש רעטעברַא עשידיי יד, שודָאל ןיא טַאלבוכָאװ ןשיטסידוגא

 :טּפַאשלעזעג ןײז טימ טנכײצעגסױא ךיז רע טָאה ָאטעג רעשזדָאל ןיא
 סריזינַאגרָא טָאה רע .מײקיטעט רעשירעבײרש ןוא תווקסע רעבעל

 טימ טָאה רע .רעדניק עשידײ טימ הרות ןענרעל וצ םירדח עמײהעג

 'עלמוא יד ןבעגעגסױרַא שפנח'תוריסמ ןוא תונשקע רעקיטלאטעג ַא
 עכעלטע ןטלַאהעגסױא טָאה סָאװ ,"רצימה ןמ, קינָארכ-ָאטעג עלַאג

 .הרות ישודיח ךױא ןוא רעדיל ןבירשעג ןײלַא ןצרעד טָאה רע .רָאי

 : רעדיל עירעס 8 טגכײצעגסױא ךיז טָאה ןעגנופַאש-ָאסעג עגײז ןופ

 רעשזדָאל ןופ שוריג ןטצעל םעד תעב 1944 טסוגױא ןיא ."עדייז ןיימ,

 ןגָאז 'תודע םעד טױל .ץיטשיױא ץיק טסישרַאּפ ןרָאװעג רע זיא ָאטעג

 ןגָארמעג טנַאה רעטרישזַאדנַאב ןייז יא רע טָאה סקירב לאימחרי ןופ
 .םיבחכ ענײז מימ עברָאט ַא געװ ןטצעל ןפיױא

153 
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 רונש רעטלא

 ...שפנ דידי

 (יולה הדוהי 'ר ךָאנ)

 ,רעטָאּפ-םימחר ,טניירפ-שפנ ,ָא
 ,רעגַאב ןייד וצ ,רעניד ןייד יצ
 -- רע טעוװ ןפיול ןעדניא יד יו
 ,ןקוב ךיז טכַארּפ ןייד ןגעקא
 ,רע טָאה טפַאשטניירפ ןייד ןטסבילמַא
 .ןקיווקרעד קינָאה יו רעמ ןָאק'ס

 ,ןייש לופטכַארּפ יו ,טייקרעטיול-סטלעוו
 ; עביל רַאפ המשנ ןיימ טקנערק'ס שזַא
 ,עבירט המשנ יד ,יז לייח ,טיג ,ַא
 ,ןח ןסיז ןייד ןופ זייװַאב ךרוד
 ,טייהרעטנוזעג ,טייהרעטקרַאטשעג
 .םייקיבייא ןופ דיירפ יד ןגָאמרַאפ וצ

 יז לופ-םימחר ,רעקיטכעמלַא
 ,יירמעג ךיד טביל סָאװ ,ןוז ןייד וצ
 דנַאנַאכָאנ ןטייצ ןיוש ,רַאג'כ ,קנעב'כ
 ; טנַאגינ ןייד ןופ טייקנייש'ס ןעז וצ
 דניצַא זיב ,ריד וצ טסולגרַאפ'ס ,ץרַאה'ס
 ז דניוושרַאפ טשינ ןוא ! תונמחר בָאה

 יצרַאפ ןוא ,רעטבילעג ,קעלּפטנַא
 ; ור ,ןדירפ ןופ ךכס ןייד רימ ףיוא
 דנַאל ףיוא ןטכױלסױרַא טרָאד ןופ
 ,דנַאנַאב ןקילייה ןופ דיירפ לָאז
 ,םייצ יד ןעמוקעג ןיוש'ס ,ביל ,לייא
 .טאהעג ןיוש יוװ ךימ קיליװַאב
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 למיה וצ ץרַאה ןופ

*8. 

 עקות לעב רעד

 ,טקעדַאב םיתילט ןיא ,םלוע רעד טרעטַאלפ

 ,ריאמ 'ר --- עלַא ןופ רעקרַאמש ןוא

 ,טקעטשרַאפ םעזוב ןיא ,רפוש טלַאה רע

 .עקות לעב ןופ הליפת יד טעשטּפעש ןוא

 -- תונכש ןיא ןצרַאה ייב רפוש טניל'ס

 זיא ןייר יוו ,טוגנ יו ,יאדוװַא קדוב

 ; עקות לעב ןופ ַאזַא ץרַאה א
 ןייטשראפ םע ןעק יצ ,ןליפ םע ןעק יצ

 ,ןייוועג ם'העורת ,םירבש ןופ ןצכערק

 ,ןיזרד ןיזר ,תודוס יד סע סייוו יצ

 .ןזָאלב ןיא ןטלַאהַאב ןענייז סָאװ

 ,ןעלקניפ ןוא ןצנַאלנ ,ןגיוא ךיז ןעלרעּפ

 :ןנָאז וצ ױזַא ,ןרעטסילפ ןּפיל ןעוו

 ,ןליוו רעקילייה ןייד ,רעפעשאב ,ןייז לָאז סע,

 לוק סָאד -- העורת ,םירבש ,העיקת ןופ זַא

 לָאז ןביולקנעמאזוצ ,ןעמענעמאזוצ

 ,ענעגירשרעד-טשינ ןדלַאװעג עלַא

 ,ענעגיוושטנַא-טשינ --- תולוק עלַא ןוא

 ,עטניימעג זיולב רָאנ ,עטגָאזרעד-טשינ סָאד

 ".ץטנייוורעד-טשינ סָאד ,עטנָאלקרעד-טשינ סָאד

 ןליוו רעקילייה ןייד ,רעֿפעשַאב ,ןייז לָאז'ס,

 ןליפעג עקידתוליצאדןגרַאברַאפ ןלָאז'ס

 הילע וצ ןייגרעד ,תומלש םוצ ןעמוקג

 ."העיקת ןוא העורת ,םירבש ךרוד

 ןקערשרעד ךיז םילבחמ ןלָאז'ס ןוא;

 ןקעוורעד ןלָאז תועיקת ערעזדנוא
 םימחר וצ ,דסח וצ

 ,"ןמַא רמאנו ---
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 לא
 . א

 : טגָאזעג יבר רעד טָאה ,שיט םייב רעטעּפש
 ,טגָאירַאפ ןטש םעד ןבָאה תועיקת עקיטנייה;

 ןענייוועג עלא ,םינונחת עלא,

 "! םענייאניא הילע ןא ןבָאה טאהעג

 : עקות לעב םעד רע טָאה ןפורעגוצ ןוא

 ,רכש ןייד זיא ליואוו ,קלח ןייד זיא ליואוו,

 ייר ןייא ןיא טלעטשעג םיצילמ ןשיווצ

 "! ךַאּפרעד ךיד ןעמ טָאה ,ןידה-םוי ןקיטנייה ןיא

 ,םייריש םיא טליימעג יבר רעד טָאה'ס ןוא

 ...! םייחל :ךעליירפ ןדעי וצ ןשטנואוועג

 .ב

 דניק ןריובעג-יינ ַא יו

 דניק ןריובעג-יינ א יו
 ,דניצַא ריד רַאפ רימ ןעייטש

 ,טכַאמרַאפ --- ןגיוא ,ליומ ןפָא טימ

 .טכַאלעג --- טשינרָאג ,טנייוועג זיולב

 -- ןריובעג-יינ דניק א יו

 ,ןרערט רעטיול עננַאװ ַא ןיא
 ,ןקנופ עסייה ,עקיצירּפש
 ,ןקנוטעג ,ךיז ןדָאבעג

 -- ןריובעגייינ דניק ַא יו
 ,ןריולרַאפ ןושל רעזדנוא רימ ןבָאה
 ןיימשרַאפ סע ןעק רעוו ןוא

 ... ןייוועג רעזדנוא ןופ ןיימ ןקיטכיר םעד

 -- דניק ןריובעג-יינ ַא טימ יו

 ; דניבראפ זדנוא טימ ןעמָאנ ןייד

 ,ייוו רעזדנוא רעדניל טעלנ א סנייד םימ

 ! ייטשראפ דניק ןייד קנואוו ןפיוא
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 וה

 א

 ...ךָאד ןוא

 םיוק עלעביוטש ַא ,רימ ןענייז סָאװ
 ,לסאלימ-ילימ א ,ןעלמיה רעטנוא

 .םוהת ןקיפוס-ןיא םעניא ןּפָארט ַא
 .לסַאּפש ַא ,לשטנעמ ַא ,קילרַאק א

 ,ןגָארמ םוצ יורמטש יד -- לטניוו ןטסנעלק ןראפ

 : ןלייפ עטרעדיילשעג רַאפ טערב-ליצ ַא

 ,ןגָאלשרעד-םיוט ףיוא ןוא ּפלַאז א ,סָאש א

 .ןלַאפרַאפ -- ןוא ןבָארגַאב ,ןברָאטשעג

 ,קלה עטסנעש סָאד רימ ןענייז ...ךָאד ןוא
 ; ףַאשַאב ןצנאג ןופ םלייוורעדסיוא
 ,טקילייהעג ,טרעטיילעג ,ץרַאה א ,המשנ ַא
 .טפארק רעדעי ןופ רעקרַאטש סָאװ ,ןוצר ַא

 ? ָאטשינ זיא שטנעמ זַא ,טלעוו ןעד זיא סָאװ

 ,עליטש ַא -- הנבל ,ןערב ַא -- ןוז טרעדנואווַאב טלָאװ רעוו

 .--- ָאלב ןפיט סלמיה טפַאנעג טלָאװ רעוו

 ? הליפת רעמוטש ןיא ןניוא טצָאלנרַאפ ןוא

 -- קיביולג ױזַא ןעוועג טלָאװ רעוו

 ; ןייז ןייד ןליפ רָאנ ,גיוא םימ ןעז טשינ

 ,קיביײיא זיב ןעניד ךיד יירטעג ךָאד ןוא

 !ןייּפ ןוא דיירפ רַאּפ ,םעלַא רַאפ ןביול
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 ר ע מַא ה רע ד

 ("שמש לארשי יר, : לקיצ םענופ) ,

 ,לָאמ יירד ַא ןיוש ,הווקמ ןיא טלבוטעג

 ,ןייוועג טימ טכירעגנּפָא תוצח ןוקית ןוא

 ,לארשי 'ר ךיז םיירג טנַאה ןיא רעמַאה טימ

 .ןייג וצ ןקעוו םלוע ,טָאטש ןופ שמשמ

 רע טָאה טצינשעג ,ןײלַא רעמַאה םעד

 ; סייווש ןוא ןערב טימ ,תבש-ברע ןופ ךָאנ

 רערט א ךָאנ רערט ַא ,טעּפַאקעגפױרַא

 ."םייוו רעוו ,ןעד סייוו רעוו ,תוררועתח ןופ דוס ...מח,

 : רמז-ילכ ַא וצ ןכילגעג רעמַאה זיא'ס,

 ; הנווכ רעד ןיא רָאנ ,ּפַאלק ןקרַאטש םעניא טשינ

 -- רעמַאה ןופ ּפַאלק רעקניליטש ַאזַא ךיוא

 .ענורטס עשידיי ַא ןעק ןליּפשעצ

 -- "טעּפש טשינ לָאמנייק זיא םיבר ַא ןקעוו
 -- לארשי 'ר קיבייא טנעלּפ ןגָאז ױזַא

 "! לָאמַא ןעמ זומ ןקעוו ,ןקעוו רעבָא

 ,טעבעג טימ ןעמעוו ,ּפַאלק א טימ ןעמעוו,

 : טגָאזעג קיבייא לארשי 'ר טָאה ךָאנ ןוא

 ,טכַאניײב רָאנ זיא ,ןקעוו ןיוש ביוא זַא

 ; טפול יד ןליק ןצרַאוװש ןיא ןעלמיה ןעוו

 ,גָאמייב ןגיוא ןענעפע וצ ןעד ץנוק 8

 טכַאל ןוא ליומ ןדלָאג ַא טנפע ןוז ןעוו

 ...3 ףָאלש ןופ ןגיוא יד סױרַא ריד טשוק ןוא

 טנַאה ןיא רעמַאה םעד ,הליפת ַא ּפיל ףיוא
 ,ןרערט יד ןיוש גיוא ןופ טנקורטרַאפ
 : טנַאּפש ןוא טעשטּפעש ,ןסַאג ןיא רע טכיילש
 ..."ןרעטשנגרָאמ םעד ןקעוופיוא לעוו'כ,
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 ּפַאלק רעטשרע רעד

 ,טכַאנ עקיטסבראה טלסיירטעצ'פ ןוא ...רררב
 ,ייז טסירדרַאפ'ס ,רעמייב ךיז ןעלקָאשעצ'ס
 טכארבעג רעמַאה ַא ,סָאד טָאה רעוו ,יאמלה
 ...הסיסג סרעמוז ןופ עילידיא טרעטשעצ ןוא

 -- "!ומיוק ,ומ-וק ,םישד-ודק לדא-ריש-,

 ןייא-טליטש טניוו ןוא -- שמש רעד ךיז טנניזעצ

 ,םימש יד ןרעה ידכ ,רעזייבעג'ס

 .ןייוו רערעטיול יוו םרוכישרַאפ ,טגיוו סָאװ

 .רעטמייוו ךיז טרעה -- "ארדוב-ה תדדוב-ע-ל,

 ,םענייאניא תומשנ ןוא רעצרעה ףיוא ןעלּפַאצ

 מרעטייל ןוא טקיליײיה סָאװ םימש ַא

 ... םענייר ַא רָאנ טָאה'ס ,חומ ַא רָאנ רעוו

 ,הניגנ ןופ חוכ ,דניק ןיימ וטסייוו יצ

 -- םײטשרַאּפ ןוא טרעה ןרעיוא טימ סָאװ ,םעד רַאפ

 ןעניר רע טזָאל ןרערט ןניוא עקידיירפ ןופ

 ."דיירפ רַאפ רֶע טצנַאטעצ סיפ עטשלחרַאֿפ

 ? רעגניז םעד שטַאכ טפנעק ,דניק ןיימ וטסייוו יצ,
 ,רערט ןייז טסייטשרַאפ ,רעצ ןייז ומסליפ יצ
 רעגנירג זיא ןצרַאה ףיוא ןעוו ,דיירפ ןייז ייס
 ..."םרעווש ןצרַאה ףיוא ןעוו ,טעמוא ןייז ייס
 ,ןפָאלשרַאפ טשינ רָאט ןעמ : טכַארט לארשי 'ר רָאנ
 ! םילבח לבה ,ןטיײקשירַאנ ,טע
 ןפָארטעג טָאה רעמַאה רעד : רקיע רעד
 . .םולח ןייז ןופ דיי ַא טקעווענפיוא ןוא

 ּפַאלק רעטייווצ רעד

 ,רעטייווצ 8 סאג ןיא ןיוש רע טייטש טָא

 -- םיירג ןיוש רעמַאה טימ ,ןדָאל ַא ייב

 : רעטיירפרעד ַא ףיוא טגנירּפש ,קירוצ ךיז טלַאה

 ...! טייג רע ןיילַא תוחילס וצ ,בר רעד
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 ...!ןגרָאמ טוג ַא ,יבר ,טנוװָא ןטוג ַא, --

 ? ןגָאז טציא ןפיוא ךיא לָאז ױזַא יו

 ,ןגרָאברַאפ ױזַא ןעמָאנ ןייז זיא'ס זַא

 . .. "ןגָאט טשינ ץלַא ליוו'ס ןוא טכַאנ ךיז טקידנע'ס

 ,גָאז ןוא טשינ ןקיילרַאפ ,לארשי 'ר ,ייה, ---

 : ןגָאז טעכיוא דוס םעד ריד ךיא לעוו

 ,גָאט וצ ןקעוו ליוו סָאװ ,רעמַאה אזַא

 "? ןגָאלשעג המיא טימ םענייק רָאנ רע טָאה יצ

 ,ןקָארשרעד םענייק ,ןגָאלשעג דחּפ טימ םענייק, --

 ,ץלָאה ןופ טצינשעג רעמַאה ןיימ

 -- ןקעוו וצ םלוע רָאנ ןקערש וצ םלוע טשינ

 ! ץלָאטש רעשידיי זיא "ארובה תדובע,

 ...."ומוק ,ומוק ,םישודק לארשי

 -- ּפַאלק ןטייווצ ןלימש ןופ : אלּפ ַא ןוא

 ! טּפַאכעגפױא ךיז'מ ,לטעטש בלַאה 8

 ּפַאלק רעטירד רעד

 ? רעמַאה לָאז ןּפאלק רועיש רעד זיא גנַאל יו
 ! סחוימ םיוא ןוא ,םנייז ךיז טּפַאלקעגּפָא

 ,טרעמַאלקעג טנַאה ,סנמָאש ןיוש ןכיילש'ס

 ...תוחילס וצ ,יאדוװַא ןעיינ ןוא

 קע ןֿא ,רעמַאה טימ טּפַאלקעג גונעג

 .ץרַאה סָאד טקעוו -- רעמַאה טָאטשנָא

 ,ןרעיוטמ ןיא ןּפַאלק ץרַאה לָאז

 ; ןעניגַאב ןטקיטעּפשרַאפ ןופ ןריט ןיא

 ? ןרעיוד טכַאנ טעוװ ךָאנ גנַאל יו

 . ..ןענוז ענעּפָאלשרַאפ ךיז ןלָאז ןקעוו

 ,דימ טשינ רעוו ,רעיוט ןיא עשז-ּפַאלק

 ,לארשי 'ר ,רעייפ ןייד טשינ שעל

 ,דיל .ןייד סיוא-גניז ןוא פאלק

 ...לָאמ ןטירד םוצ ּפַאלקיּפילק

  ,ןעמוקעג תוחילס וצ שמש זיא'ס

 ,ןעמַאזוצ רעיײג ןקילייא ןטצעל ןטימ
 ןעניּפשעג ןיוש ךיז'ט חרזמ ףיוא ןעוו
 -...ןעניגַאב ןקידחרושב ןופ רעסייוו םעדָאפ



 11 רונש רעטלַא

 רעדנַאװ ןייז ףיוא

 (עדַאלַאב ַא ןופ טגעמגַארפ)

 ,טנייה יו ,טכַאנשדוח ףוס ַאזַא ןעוועג זיא סע ןוא --- יהיו

 ; טניישעג'ט חנבל ןייק ,טקידלָאנעג ןרעטש ןייק טָאה'ס

 ,טזיילגרַאפ גיוא-רעבליז טסנרע טָאה לכייט

 ,זייא טימ ייז טכױהַאב ,סעילַאפ יד טלטײהַאב

 ,טרעדוּפענג טָאה יינש טימ ,ןביוא ןופ למיה ןוא

 .רעדָא ןדעי טָאלבעצ ,רבא ןדעי טרַאטשרַאפ

 ןייג ןיא ןטלַאהעג חלושמ לארשי 'ר טלָאמעד טָאה

 ןיילא רענייא -- ןוא ןגעוו יד ןטסָאמעג

 ,טעילוטעג ךיז םיא ןיא ,רענלָאק םעד טלעטשעגפיוא

 טעילוהעצ ךיז ןבָאה םינתוחמ ס'רעטניוו תעב

 ,עםייוו ןביוא ןופ ,לצנעט-חוצמ עמַאס ןיא

 ,ןסיימש וצ םינּפ ןיא ,ןגיולפעג ןענייז סָאװ

 ? טנָאקעג ומסָאה יצ ,גנילירפ ןופ לארשי םעד

 ,דנָאלב ןוא גנוי -- רָאה ,טמַאלפעג --- ןרעטש רעכיוה

 ,טסייװרַאפ טסנרע יזַא ןרעטש רעד -- טנייה ןוא

 ;זייא קיטש ןריורפענ ַא ,ןשטיינק ןָא טָאלג

 ?טרעבליזעג טָאה רעוו ,תואיּפ ןוא דרָאב יד

 ? רעבלעז רעד וטסיב יצ ,רעטניוו ןופ לארשי

 ,רעירפ יו רעבלעז רעד ,ארומ ןייק טשינ טָאה , --

 ,ךיצַאּפש רעבלעז רעד ,חלושמ רעבלעז רעד

 ; תומשנ -- טשינ לָאמנייק ,םיפוג ךיז ןרעדנע'ס

 תמא ןבלעז ןטימ ,עבלעז יד קיביײיא ןענייז'ס

 רעמוז יו רעטניוו ,טילג ןוא טעקסַאילב סָאװ

 "...רעמיש ןבלעז טימ ,רעייפ ןבלעז טימ

 טרעדורבעג ,טמערָאעג ,םערוטש ןוא טניוו

 ; טרעדורעצ רעטניוו םעד וליפא ןבָאה

 ,ןטעּפש יצ ןעיָאװ ,ןעוועג קוליח ןייק
 ,ןטעלג יצ ,ןקַאב ,ןקַאנ ןיא ןעלגָאה

 ,טשימעג ,טרעדיילשעג ,ןעיינש ןיא ןביוטש

 ,טשוקעצ ךיז ביומש טימ טָאה טפול ץעסייוו ַא
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 ,טכַאנ זיא ןבילבעג ,טלמוטעצ ןצנאגניא
 .טכַאלעג טָאה -- ץראווש ,טערישטשעג טָאה -- סייוו

 ,רעטכעלעג-םיצל םענעי ,ריא טנָאק יצ

 ,רע-מכעטשעצ ןטייז ,רע-טקאהעצ ןעינק סָאװ

 קנופ ןקידנעילט ןקיצנייא םעד טשעל ןוא

 ? גנוי ןוא זיא שירפ סָאװ ,סעלַא טרעטלערַאפ

 ! םיא טיימשראפ ןוא טיינ ,יתובר ,ריא ןוא

 ,םיצל רַאפ ארומ ןייק -- רע טגָאז -- טָאה רע

 ,ןעיירפ ךיז רע ןעק ,ןכַאל ןענעק ייז ביוא
 .ןעיינש טימ אקווד ןוא ,ןעמרוטש טימ ץעקֿפט ןוא

 טיירנעג רעירפ ןופ םעלַא וצ ךיז טָאה'ר

 .ךיירפ ןופ ןלַאװק ,רוא ןופ ץפש טימ

 ? תוחילש סָאד ,ןבעל ןופ ליצ רעד ןעד זיא סָאװ;,

 ! סע ךוז ןוא ךיא ייג ,ןריולרַאפ ץפח ַא
 ?ןעניפעג וצ ואוו ,טרָא סָאד ןעד ךיא סייוו

 ןענוז ןיא רָאג יצ ,יינש ןיא רשפא

 .ץרַאװש ןקיטמכַאנ ןיא ,גָאט ןופ טייקסייוו ןיא

 ...ץרַאה ןיא רימ ייב -- טנעָאנ רָאנ רשפא ןוא

 ,חלושמ רעקיבייא ,לארשי ךיא ןוא,

 ! ךיא ליוו סָאװ ךיא סייוו ,ךוז'כ סָאװ ךיא ייטשרַאפ

 םָאד זַא ,ןגָאז טעװ רעוו -- ,ןענופעג ןיוש ביוא ןוא

 תועט ןייק בָאה'כ ןוא טכוזעג ךיא בָאה

 ךימ רָאנ םענייק טשינ ךיא ךוז רשפא ןוא

 " !חילש םעד ,רימ ןיא שטנעמ םעד ,ךימ

 א
 צ

 טרעלקעג ןוא טנַאּפשעג ,לארשי טָאה ױזַא

 : טרערטעג סָאװ גיוא טימ ,טמערַאוװרעד ןקַאב

 -- טזָאלעג טשינ גנַאל ןרערט ןליפא רָאנ

 ,טסָארפ רעד טנקורטעג ,ייז טָאה טרעווילגרַאפ

 ,םנורש םעד ,ןרוּפש יד ןביררַאפ טָאה יינש

 ,טניוו ןוא םערוטש ןופ ,ךעלפייפ טימ טײלגַאב



 162 יי רונש רעטלַא

 םיא ןיא טזָאלב ,םערומש ךיז טרעזייב
 "!םורַא ךיז קוק, :טעכָאפ ןוא טלסיירט
 ,זומ ַא ןופ רָאנ ,ןרעלק ןייק ןופ טסייוו ןבעל'ס
 "זיא'מ ואוו, ןקוק ,טלַאה ןעמ ואוו ןסיוו

 "? ךיא ןיב ואוו, :טיירש ןוא טנעה רע טכערב
 = -- = == "? חילש ,שטנעמ ,ךיא ןיב ואוו,

 ,טניוו רעד ,םערוטש רעד ,ןענייוו ייז ךיוא ....ַאש-ש-ש

 ,דנילב-טכַאנ ןיא ןרערט עסייוו טימ

 ?ואוו ןעד טסייוו רעוו ,םערומש רעד טילפ ץעגרע

 ?ור ןופ גנילירפ םוצ ךיוא רשפא ,טסייוו רעוו

 ,חלושמ ,שטנעמ ,וד יו טנלע ױזַא

 ! טכליהרַאפ סנייז ןייוועג ,ןײלַא ךיז רע טביוטרַאפ

 ,טסָארפ רעד טָאה טּפוצעג ןטייז עלַא ןופ

 טזָאלרַאפ םיא ןבָאה עטצעל תוחוכ זיב

 טרירַאב דלַאוו ַא ּפָאק ןייז טָאה .. .טלַאּכ ןוא

 -- ריט ַא ךיז טנפע ,ךעליירפ קישיור ןוא

 ,ןפָאלעגוצ זיא ןקז א ,דיי ַא

 ...ןֿפָארמעג ןטשלחרַאפ א הלושמ א



 יױל שיא
 ץיװַארָאה לבייל

 ,ווָאכָאטסנעשט ןיא ןריובעג
 (1905) ה"סרת

 ,עקנילבערמ ןיא ןעמוקעגמוא
 (1949) ב"שת

 רעד טימ טּפַאזעגנײא ןוא סוחי ןשידיגנ'שידיסח ןיא ןעקנוטעגנײא

 יַאב ַא -- רעטָאּפ ןײז) זױה"העטלע ןופ תוליצא רעשינבר'שידמול

 ןתוחמ רעטנָאג ַא וא טנַאקירבַאפידײז רעכײר ,םכח'דימלח רעטמיר

 םענײא ןיא םעדײא-טסעק סלַא ועמוקעגנָא רע זיא (ףיױה רערעג ןופ

 רע יװ םעדכָאג .שודָאל ןיא רעזײה עשידיסח עטסנעעזעגנָא יד ןופ

 .טלעװ רעד ןופ טרפב טא ןכַאזטלעװ ןופ "טשַאנעג, שפיה טָאה

 זיא רעטעּפש .ןבײרש םוצ ןעמונעג ךיז ןײלַא רע טָאה ,רוטַארעטיל

 תומ לע אלשא ןבירשעג טא רוס רעבײרגלָאּפרעד ַא ןרָאװעג רע

 רעשזדָאל ןופ רעדנירגטימ יד ןופ רענײא ןעװעג זיא רע ."סרּפ לבקל

 עביירלָטצ טכעלטנפערַאּפ שיטַאמעטסיס ןטרָאד ןוא לַאנרושז-בקעי'חיב

 ךױא טָאה רע .ןעגנוטכידרעביא טא רעדיל ,ןעײסע עשירַארעטיל

 ןיא טקילײטַאב ךיז טא (עשרַאװ) "וגלגד, ןיא שיאערבעה ןבירשעג

 ןטשרע סעד ןלעטשנגײא ןכָאנ .ןלַאגרושז עשיססָאדָאטרא ערעדנַא

 ןייק ןרעטלע ענײז וצ ןפָאלטנַא רע זיא שזדָאל ָאטעג'רעטסומ ןשיצַאנ

 זיא (1942 רעבָאטקָא) ג"שת ראי ןופ הרות'תחמש .רָאכָאטסנעשט

 ךטיוט ןיא ןרָאװעג ןעמונעג החפשמ רעצנַאג ןײז טימ וןעמַאחצ רע

 .עקנילבערט ןופ רעגַאל
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 יולישיא

 ןשטנעב-טכיל וצ הליפת א
 (ךעלמיטסקלָאפ)

 ןייגוצ ןיוש טמוק הכלמ תבש יד

 ;ןח ןוא דָאנג ריא םורַא טיירּפש ןוא

 ,ןגעוו יד ןכוז עלַא עשז-רימָאל

 .ןגעקטנַא ריא ןייג וצ ןייר ןוא קיליײיה

 ןייש ריא ןטײלגַאב דימת זנוא לָאז
 ; ןייפ-טראצ ױזַא טכייל סָאװ
 -- ךָאװ ןופ תובצע סָאד ןדניוושרַאפ ןיוש לָאז
 !ךָאי-תולג ןופ זנוא יײרּפַאב ,יוא ,וד למיה ןופ

 -- דייל ןוא ןייֿפ רעדעי ןייגרַאפ ןיוש לָאז
 !דיירפ טימ זנוא גנערב םייהַא ןויצ ךָאנ
 ,רעדניוושעג ,רַאה ,םענרַאפ םעבעג-ןרערט רעזנוא
 .רעדניק עשידיי ןוא ינוזמ ,ייח זנוא קנעש

 ןעילב ךעלרעדניק עשידיי ץפש ןיא ןלָאז

 ;ןעימ ךיז קידיירפ הרות רעקילייה רעד ןיא ןוא

 ,רעייפ שידיי ןוא ץלָאטש טימ ןסקַאװ ייז ןלָאז

 !רעיימ ןוא קילייה סָאװ ,עביל טימ ןמיה

 ,ןעניורק-הרות יד ,ןיז םלארשי
 ; ןעניומש וצ ןוא ןביול וצ ,קרַאמש ןוא ןייש
 ,דניז ןָא רָאנ ןוא קידתועינצ רעטכעמ סלארשי
 ...דניצ ָאד ךיא סָאװ ,תבש לש תורנ יד יו
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 ןגעוויגרַאב ףיוא

 ,רעטינ-גרַאב ענייד וצ ,ןגעוו עלַא ףיוא

 -- רעמױב-סילדָאי עקנַאלש-קידתויממוק

 רעטיה עיירט תורצוא-רעדנואוו ןופ יו

 .רעמיורט עטפייטשראפדןעגניזעצ יווװ ןוא

 טנַאוװעג-יינש ןקידתוכלמ ןיא ןזיר-גרעכ ןעייטש

 :טלעװ רעקירעדינ ףיוא ּפָארַא-ביױא ןופ ןקוק ןוא

 דנאל-םיאלּפ סָאד ןרענ ןטלָאװ ייז יו ,ךַא

 ! טלעטשרַאֿפ ,ףױלנָאךשטנעמ ןקידלמוט ןרַאפ

 תולפת עקידנגייווש ןיא ןכיוה:יינש ךיז ןביוה

 -- ָאלב ןעלמיה:םימחר וצ ןציּפש עטפנאז ןקערטש

 ,תוליצא טימ הרובג ,יינש ןיא גרעב

 .ָאד ןביוהרעדיטקילעזטיילעג שטנעמ טרעוו

 ןטנַאמַאידיינש

 ,טירּפשעצ ןוא ןטָאשעצ תורצוא ןניל ןפָא-רקּפהח

 ;דנע ןא ןָא ןיוש ךיד ייז ןפור קידנלקניפ טרָאד ןוא ָאד ןופ

 --- ,טיירג ןיוש רָאנ סעּפע ייז ןופ ןעגנַאפ וצ וטסיב ןוא

 .טנעה ענייד ןיא עטָאלב וצ ךינ-שיצל ךיז ייז ןשיוטרַאפ
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 ; ןכײלגרַאפ וצ וצרעד טייקכייר סעדעי זיא עקאט רשפא ןוא

 ,סנטייו רעד ןופ ךיד טפושיכ ,שירעריפרַאפ סע טצנַאלג טָא

 -- ןכיירגרעד וצ ךעלדנע סע טסניימ רָאנ זיב דימ ןיוש ןעוו ןוא

 .םנטייצרַאפ ןופ השעמ א ןיא ךעלעמערש הרבח ַא יו סע טמיוושעצ
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 למרומעג-ןלַאווק

 סעגנעמס ענרעבליז יו ,גרעב ןיא ןלאװק ךיז ןטכעלפ
 ; הרושב רעטנאקאבמוא ןַא טימ ךיז ןלייא ,ןסילפ ןוא
 -- זיא גנַאב ןוא טרעטיצרעד ,שטנעמ ,וטסביילב
 ,ארומ יא ,דיירפ יא טקעוו שיורעג-לַאװק רעקידתודוס רעד

 ,ןייר חנבל יד ןלַאװק יד ןיא ךיז ט'לבוט סע ןעוו ,טכאנייב

 : רעטייוו ןוא רעפרַאש ךָאנ ןעמָארטש-רעכבליז יד ןעלמרומ

 ,ןייא םעטָא םעד טלאה האירב עצנַאג יד

 .רעטייל רעד ָאד דרע ןוא למיה ןשיווצ זיא ,ךיז טכַאד ,טָא



 רענטײהיַאזָאר רתסא
 (1906) ו"סרת ,שזדָאל ןיא ןריובעג

 (1942) ב"שת ,ָאטעג רעשזניושק ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד

 א ןיא ןגױברעד א בוטש רעטשידיסח רעמערָא ןַא ןפ רעטכָאט ַא

 'גנוי רער ןיא ןגױּבעגנײרַא ןהָאװעג יז זיא לוט -סקלָאפ רעשיליופ

 סגעמעװ ,"לארשי תדוגא תוגב, גנוגעטַאב רעטכעט רעשיסקָאדָאטרַא

 רערעטלע ריא טימ ןעמַאװצ .שזדָאל ןעװעג עקַאט זיא סע עלעגיװ

 תודימלת עטשרע יד ןופ עגײא סלֵא טעװַא יז זיא ,לזײר ,רעטסעװש

 "בקעי תיב; ןופ רַאגימעס סגירערעל ןטגיילרַאפ"ײג סרעריגעש הרש ןופ

 ןיֵה ןירערעל סלַא טקישעג ןרָאװעג יז ןיא רָאי 18 ן3 .עקָארק ןיט

 'םומ ןוא עטסערג יד ןופ עגײט טיובעגסױא יז טָאה ןטרָאד ,ןידגנעב

 ןרָאי עלַא ךרוד .פיט'בקעי'תיב םעײג ןס ןלוש'לדײמ עטפַאהרעט

 ,גָטגַאדעפ סלַא גנוגעטַאב 'בקעייתיב רעד ןיא ץיטעט ןעװעג יז זיא

 עריא .ןירעבײרש סלַא סרעדנוזַאב ץנַאג א ןירעגדער ,רָאטקורטסנגיא

 ןעגנולײצרעד ןא ןציקס ךיוא יװ רעדיל ,ןעגנופַאש עשירַארעטיל

 רךעדניִק; יא ןט לַאגרושז בקעי:תיב ןיא ןעגישרעד טיסעמלגער ןענײז

 ךָאנ וא ,"טגשוש .א, םינָאדטעטב םעד ןצונַאב טגעלפ יז .יױטרָאג

 יז טָאה עֶקָארק טאש רעוט'בקעי'תיב יד טפ םענײא טימ הנוחח ריא

 עיצַאּפוטֶא עשיצַאג יד תעב .רעגטײה רתסא ןעמָאנ ריא טנכײּבעג

 ןס שוריג םעד חעב ווא יקלעיו'שָאשק ןײק ןפָאלטנַא יז זיא

 ןפױא ןסָטשרעד ןהָטטעג יז זיא 1942 רָאי ןיא שטעג רעשנָששק

 .ץַאלּפ סגנולדיזסיוא
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 רענטײהיַאזָאר רתסא

 ינא הדומ

 ,טכאוורעד רעדיוו ך'בָאה ףָאלש ןפימ ןופ לייוו
 טכַאנ רערעטצניפ רעד ןופ ןעמוקעג גָאט םוצ

 ! ינא הדומ : ך'גָאז

 ,ןוז יד ןענייש למיה ףיוא רעדיוו עז'כ לייוו
 --  ןיב ךיא רעטייוו עקידעבעל ןשיווצ

 !ינא הדומ ,קנאד א

 ,ןבעל ןופ רענעט יד ןעמענרַאפ ןרעיוא עניימ

 ןבעוװש רעטייוו טוט גיוא ןיימ למיה םענייר םוצ

 !ינא הדומ ַא טימ

 ,ןליפרעד ךיא ליוו ,ט-ג ,טָאבעג ןייד

 ,ליפ ךיד ךיא לייוו ,עז ךיד ךיא לייוו

 :ליטש ןוא סייח רַאפרעד גָאז'כ

 !ינא הדומ !ינא הדומ

 תב ש ברע

 : םרעהעג ישעמַאמ יד
 ; טרעקעגסיוא בוטש יד
 טמארעגוצ ןייפ רָאג
 / !דמַאז םענעדלָאג טימ

 ,טיירגעגוצ שיט םעד

 ,םײרּפשרַאפ ךעטשיט סָאד

 - טלעטשענ רעטכייל ןוא

 !טלעווק ישעמַאמ יד

 ,םכיל יד ןָא םדניצ יז

 ; טכיזעג סָאד טקעדרַאפ

 ,ןייוו ןיא ךיז טלניּפש סע

 !ןיש א -- טכילשטנעב ןופ
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 ..ךס ַא רעדיל טָאה ץרַאה ןיימ

 .א

 .ךס ַא ךעלדיל טָאה ץרַאה ןיימ
 ,ך"נת ןקילייה ןטלַא םנופ

 -- ,הרות רענייר רעד ןופ

 ,ליטש רעד ןיא סע טוט ןעגניז רָאנ

 לופ טפאשקנעב טימ זיא סע ןעוו

 .ארוב ןטוג-קיבייא םוצ

 .ב

 ,ךעלעביטש-תבש ןופ סייוו ךיא
 ,ךעלדיימ עשידיי טימ

 .שיט םייב לימש ןציז סָאװ
 ץפיט-ןעלמיה ןגיוא ערעייז ןוא

 ,החונמ-תבש וצ ןּפור
 ,שירפ ןוא ,יוט-ןגרָאמ יו ערעטיול

 .ג

 ,רימ וצ טגָאז רודיס רעטלַא רעד

 רועיש 8 ןָא רעטעלב עלעג סָאװ

 -- ןדנובעג ןענייז םיא ןיא

 ,ייז ןענייז ןרערט ןופ לעג

 יירשעג ןוא קיטייוו םימ לופ
 :ןדנואוו עײנ-טלַא ןופ

 -- ךָאנ עבָאב-רעטלע ןייד טָאה'ס,

 ךָאי רעד ןיא ןסעגרַאפ רימ ייב

 : ןייּפ ןוא תורצ עלַא ןיא

 ןײלַא ןיב'כ ןגעלעג ןוא

 --י ; ןייוועג ריא ןופ טקייוועג

 ןייר ןוא קרַאטש ךיז טָאה יז יו טליפעג ןוא

 " ,ןכות ןיימ ןופ טרעטיילעג

 ר ע די ל



 1 רענטײה:ַאזָאר רתסא

 .ד

 ,ביל ןוא טונ ױזַא רימ זיא יז טלעוו יד

 .רועיש 8 ןָא קידנעטש רָאנ טלָאוװ'כ ןעגניז זַא

 בירט ךיוא לָאמַא טרעוו למיה רעד שטָאכ ןוא

 רימ וצ ּפָארַא טקוק רע טדג זַא ,סייוו ךיא

 ,ןוז ַא דלַאב רימ טעוװ ןקיש ןוא

 -- זיא טצעי בירט ךיוא ןעוו

 .ןיד ןוא ליטש טלאפ יינש א

 .ה

 ןטעב םיכָאלמ טרעהעג בָאה'כ

 ,ןדיי יד ןופ רעדניק יד רַאּפ

 ,עטרַאצ ,ענייר ןגיל ייז

 ,ןגיוו יד ןיא טקידניזעג טשינ

 ,ןטילב יד יווװ ןסקַאוו יז

 ; ןבערטש ןייר קילייה ַא וצ

 : ןטעב םיכָאלמ טרעהעג בָאה'כ

 ! ןבעל רעייז ןצישַאב טי-ג לָאז

 ,עלעביטש ַא בָאה ךיא

 ; טלעוו רעד ףיוא עטסנעלק'ס

 .טכַאנ ןוא גָאט טמערַאוװ ןוא טנערב ןטרָאד ןוא

 ,טלעק ןוא טייקרעטצניפ רַאפ טשינ ךימ קערש ךיא

 ; טכַאמ ןייק ןוא ןטַאמרַאה ,דרעווש רַאֿפ

 ,ןרעטשעצ טשינ רענייק רימ ןעק סע עלעביטש סָאד

 .ןרעוורַאפ ןעמעראוו ,ןטכייל ןוא

 | ,שטנעמ ןופ זיא םע עלעביטש סָאד

 .טשטנעבעג סע טָאה טיג הנומא רעשידיי טימ סָאװ
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 ,לָאט רעד ,דלַאװ רעד

 ,ךייט רעד ,גרעב יד
 ,לָאצ 8 ןָא רעדנואוו

 : ךייא ייז ןלייצרעד
 .טכַאנ ענעדָאבעג יד ןייש-הנבל ןיא

 ,םעד ןופ ךייא טסירג

 .טכַאמעג ץלַא סָאד טָאה סָאװ

 .ה

 ,רעכעב רעד שיט ןפיוא טלקניפ'ס

 --- ןייוו רעד ךיז טלמיור'ס

 רעכעה טנייה טּפַאלק סע ץרַאה ןיימ ןיא

 .ןייש-טכיל-תבש םייב

 ןטעבעג ליטש טציא טָאה עמַאמ ןיימ

 : לארשי-ץרא ןיא רעדניק עריא רַאפ

 ,ןמערטּפָא טשינ ןלָאז ייז

 ; לָאמַא ןופ טינ ןופ

 ,ןעמונעגוצ ןרעוו טשינ לָאז טכיל רעזדנוא

 ןבעווש לָאז רע תבש רעד רָאנ

 ; טכַארּפ רעצנַאג ןיא זדנוא רעביא

 ןבעל רעזדנוא רע לָאז ןטכיײלַאב

 ,טכַאנ-תולג רעגנַאל רעד ןיא

 .ט

 ,ןושל ןיימ ,ךיד ביל ךיא

 ,דרע רעדמערפ ףיוא ןסקאוװעג טסיב שטָאכ

 ,ךארּפש ןיימ ךיד ביל'כ

 .טרעשַאב זדנוא רַאפ טינ ןופ טסיב לייוו

 ,טסגָאלק ,טסנייוו ןעוו ךיד ביל'כ

 ,טלעק ןיא יוו זומ'כ ןרעטיצ ןוא

 { סָאװרַאֿפ : דניק ַא יו טסגערפ ןעוו

 -- -- 4 טלעוו יד רעטיב ױזַא סָאװרַאפ



 רענטײה-ַאזָאר רתסא
- 

 ,טכַאנ יד גנַאל
 ,טכאוו סָאװ םעד רַאפ
 ; ארומ ןוא גנונעּפָאה טימ
 ,טכַאנ יד גנַאל

 : טכַארט סָאװ םעד רַאפ
 ? ארוב רעד ךימ ןרעה טעוװ ןעוו

 ךערינעש הרש וצ

 ,הנתמ ַא -- בקעי תיב ןופ ןיועדנירג רעד

 ! טשינ סע ףרַאד ךיא ? טלעג
 ! רימ רַאפ טשינ סע ליוו ךיא
 ,למיה ןופ דלָאנ רימ טקיש סע
 .רועיש ַא ןָא ןיוש ןוז יד

 ,הנבל יד רימ טינ רעבליז

 .טכַאנ רעליטש א ןיא

 ,הנתמ ַא ןטנַאילירב
 ,טכארבעגטימ טָאה יינש רעד

 ץַאלַאּפ ַא רימ ןבָאה רעמייב יד
 .םיובעגפיוא ןטָאש רעייז ןיא
 ,ןשינעפיט-רעסַאװ עליטש יד
 .טױרטעגנַא תורצוא ערעייז

 ןייש טניורקעג םורא יינ ךיא ןוא

 ,הרובג רעכעלטעג רעד ןופ

 ,ןָארמ-טייקיבייא ןופ םנסיפוצ

 .הריש יד םעלַא טימ ןעגניז וצ



 ר ע דיל 14

 רעטכָאט עשידיי יד

 ,עטכַאמרַאפ-בלַאה ןניוא יד ,ךַא

 ; עטכארטראפ-ףיט קיבייא ןקילב טימ

 -- ןעמַאזוצ םורפ ,קיאור טנעה יד

 ;עמַאמ א ךָאד ןוא דניק 8 ךָאנ

 ,ןרערט ןופ םייוו ןוא ןטילעגנ טשינ ךָאנ

 ;ןרעװש א ,ןטראה א ןבעל ַא ןופ

 -- ןטלעוו טשינ טמערוטש'ס שטָאכ ץרַאה סָאד ןוא

 ;ןטלעק יא ,ןציה יא סע ןעק ןטלַאהסיוא

 ,ןסָאלשרַאפ טסעפ ליומ סָאד שטַאכ

 ,ןרעגַאב ןגעוו טשינ טדער עס

 ,םענורמס עטספיט יוו ,לרעּפ יו ןענייז

 -- ןרעה טזַאל'פ ןעװו רעטרעוו ענייז
 ...לָאמַא ןופ רעטכָאט עשידיי יד ---

 == == -- גםנייה

 ,ןֿפָא ןגיוא ,ןסיררַאפ ךיוה ּפָאק רעד

 ; פָארַא ןביוא ןופ

 ,ןסיורד ןיא רָאנ ןבעל עצנַאג עס
 .גָאטייב ןוא טכַאניײב

 ןטייו ןופ טגנילק'ס זַא ,ךיוה ןדער

 ;ןגיוא יד טדנעלב ץנַאלג רעייז

 קישיור טירמ רעייז

 ,ןטיירב ךאילש-סנבעל ןיא

 ןביוהרעד טשינ טרעוו ןעמ רעבָא

 ,טקרַאטשענ טשינ טרעוו ןעמ ןוא

 ;גרַאב א רעטנוא יװ ךיז טליפ ןעמ קר

 ,ןטייצ ענעי וצ טקנעב ןעמ רָאנ

 ,ןטרַאצ ןליטש םענייר םעד ןופ

 רעטיצ ןפימט ןעמורפ םעד ןופ

 .רעטומ רעשידיי ַא ןופ טייקילעזקילג ןוא



 ןײטשדזַאלג תידוהי

 ,((עטיל) ץלָאגארייא ןיא ןריובעג

 .ָאטעג רענװָאק ןיא ןעמוקעגמוא

 (רעסעב ַא רעטָאפ רעד) בוט רעשידיי רעמורפ רעמערָא ןַא ןופ דניל ַא

 ,עיזַאגמיג רעשיטערבעה ַא ןיא ןגױצרעד ןוא לטעטש שיװטיל ַא ןיא

 ןיא ןטיטָאמ עשלטעטש-ךעלגנַאב טימ טריטויבעד גנוי ץנַאג יז טָאה

 רעגײמעגלַא רעד ןיא טקורדעג ךיז טָאה יז .שיד ןקיטרַאגגײא ץנַאג ַא

 ןוא ,("עמימש עשידיא, רעֶגװָאק יד יװ) עמיל ופ עסערּפ רעשידיי

 רעגײא .גנַאלסּפָא ןעמערַאװ ַא טַאהעג סידנעמש ןבָאה רעדיל עריא

 ,ָטריֿפש .ג .ח .רד ,עטיל ןיא רעקיטירק רוטַארעטיל עגרעדָאמ יד ןופ

 ייװ ןבײר םעד טימ ךס ַא פָא ךיז טיג יז, זַא ןבירשעג ריא ןגעװ טָאה

 יד ריא ײב זיא רוטַאג יד זַא ןוא ,"רוטַאנ ןוא שטנעמ ןופ ליּפשרעד

 ןיא טנעמורטסגיא רעד -- שטנעמ רעד ,ןירעליּפש'טלעװ עסיורג

 יד רַאּפ ןדָאב-טגַאנָאזער רענײּפ רעד, -- המשנ ןייז ןוא ,טנעה עריא

 טּפירקסוַאמ ַא טױל) "טייבּפָא ןקיבײא ןפ ועגנַאלק עטסודײשרַאּפ

 קיטסירעטסַארַאכ עקידלופלפ עגנַאל עֶקיזָאד יד .(ָאװיי ןופ ויכרַא ןיא

 ןײא ןיא טריסנעדנָאק ןרעװ טנעקעג רעכעלפערט ליפ רעֶבָא טלָאװ

 רעקיבױלג ַא ,ירעטכיד עטרעטסיײגַאב-זעיגילער ַא ןעװעג זיא יז :ץַאז

 רעד ןופ ןײשּפָא ןדעי ןיא ארובה חואלפנ יד ּפָא-טליפ סָאװ ,שטנעמ

 ןעמַאזוצ ,עקדָאבָאלס ץא טבעלעג יז טָאה ןרָאי-המחלמ יד ןיא .האירב

 ןוא "ללוכ, ןסקיטרָאד ןופ קינרסומ ַא ,ןײטש ןמלז יר ןַאמ ריא טימ

 ןטנײנג ןופ המיחש רעסיױרג רעד תעב ןעמוקעגמוא ןענײז עדײב

 יד ןופ ןבילְסעגּפָא ָאד ןעגײז רעדיל עריא ,1942 ראי ןיא "טרָאּפ

 .(ח"יצרת ןא ה"צרת) ,עגװָאק ןיא סעבַאגסױא "בקעי תיב, ַארטסקפ
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 ןייטשיזַאלג חידוחי

 ןיילַא

 ,ןייגרַאפ לָאמעלַא יו ןוז יד טנייה םעוו
  ןילַא ןייא לעוו'כ לָאמעלֿא יו ןוא

 ,גָאט ןטײלגַאבסױרַא
 םייהַא ךיז וצ טעּפש ןעמוק ןוא

 ,טײלגַאב טשינ םענייק ןופ
 .--- קנַאשעג ןייז רַאפ ט-ג ןעקנאד ןוא

 ,דיל םַאזנייא ןיימ

 ,םייהרעליטש ןעקנעב ןוא

 עליטש ַא טכַאנ ַא זיא'ס

 .ןסיורדניא עקיטסָארפ ןוא עליטש ַא טכַאנ א זיא'ס

 ; דניק קיאור-ךעלטרעצ ַא ןוא עסייוו ַא טכַאנ א זיא'ס

 ,ןיוש טפָאלש לטעטש ...רעטייווצ ַא טלַאפ ,ןרעטש ַא טלַאפ

 ...דניצַא ןד ןוא ךיא ,רָאנ וד ןוא ךיא למטעטש סָאד טפָאלש'ס

 ,אד זנוא טימ רענייק ןוא וד ןוא ךיא
 ;טָארט רעזנוא ןופ טקַאמ ךָאנ יינש טעּפירקס
 ,סמערָא ןיא ןרעמַאלקרַאפ טכאנ ךיז טליוו
 ...!טיג ,ַא ,וטסיב םיורג יו --- : ןפורסיוא ןוא

  ןרערט טימ ןענייווסיוא ןוא ןעגניזסיוא ןּוא

 -- ;טםעּפש ןיא ןייא טרעיילש סָאװ ,דיירפ עקרַאטש ַא
 ,ןסיוש עקכוּפ םנדרע וצ ןלַאפוצ ןוא

 ...טעבעג סייח קיצנייא ןַא ןעלמַאטשסיוא ןוא

 רעטרעוו ןָא ,גנַאלקעג-דיל א ןעגנילקסיוא ןוא

 ;דָאנג ליפ ױזַא טקנעש סָאװ ,ךיוה-סלמיה וצ

 - :רעדילנ עניימ עלַא טימ ןעיירשסיוא ןוא

 ! ט"נ ,ַא ,טסיב וד סיורג יו ,טסיב וד סיורג יו



 {דד ןײטשיזַאלג תידוהי

 ת ב ש

 ."ןעמיורט; : עירעס רעד ןופ)

 ,לסעג א -- ,למעטש א
 -- ,טלעוו עקנעיורג א
 ; ןח רעשידיי -- עקניכיילב רעדניק

 ,םַאמש רעשידיי -- עקניצראווש ךעלענייא

 !ןייש קיטעמוא יו ,לטעטש ,וטסיב טנלע יו

 ,לסעג ַא -- ,למעטש ַא

 -- ,טלעוו עקנעיורג ַא

 ,לטעטש ןיא ןברַאטש געט

 -- ; סיוא ךיז ןשעל נעט

 ,ךָאװ רעשלמעטש ןיא תועיקש עמערָא סקעז

 ...ךָאי ןשימייה ךעלרעדניק טימ ןעיצ'ס ןוא

 ,לסעג א -- ,לטעטש א

 ;זיולק רעקניניילק ַא

 ,לטעמש ןיא תבש א

 ;זיוה ןיא תבש א

 ,גָאמ ןטץעביז ןיא רעָאלב א למיה א

 .גָאר ןשידיי ןּפױא עזָאר א החירז א

 ,לסענ א -- ,למעטש ַא

 ;זיולק רעקניניילק א

 הניכש עקילייה יד טור'ס

 ; םיוש ןשלטעטש יא

 ,דיירפ עקיבייא -- עקניניילק ךעלרעדניק

 טיירגעגנָא ט-ג טָאה ,רעירפ ןופ ךָאנ ,ךייא רַאפ

 ,ןיורק עקידתבש א ,עטלַארטשעצ א ןוז ַא

 !ןח רעשידיי ,ַא ,עצראוש ךעלענייא ,ָא



 ר ע דיל 178

 ,טיווצ רעקניסייוו ,ךעלרעדניק עקניניילק

 ,תוליפת עץעניימ ,ךייא רַאפ

 ! ךיל ןיימ ,רָאנ ךייא רַאפ

 ,ךַאװו רעמערָא רעד ןיא געט עקנעיורג סקעז

 .ךָאי ןיא עטנַאּפשעג סנעניגַאב עָאלב סקעז

 ,לטץעטש ךָאנ ךיא קנעב יו

 ,סאג רעקנעלָאמש ךָאנ

 ; םייח רעקניליטש ןופ לקניוו קידתבש ךָאנ

 ,ןייד תבש ךָאנ ךיא קנעב יו

 ,ןיימ וד ,לטעטש

 ,טכיל ענעדניצעצ ,עטשטנעבעג סעמַאמ רךָאנ

 --- דיל ןיימ ןעלטרעצ ןוא הניכש יו ןלַארטש סָאװ

 לטעטש ָא ,ךיא קנעב יו

 -- == -- ױזַא ךיא קנעב יו

 ! םיווצ רעקניסייוו ַא ,רעדניק עקניניילק ,8



 19 ןײטשיזַאלג תידוהי

 דיל -יגיוו

 ("שבכ םע באז רגו;)

 ,רעניילק לגיופ ,םניימ דניק ,עילויל
 טרעוו סע זַא ,םולח
 ןזייא-רעקא ךעלטנייוועג א
 .דרעווש-קיטולב ַא ןופ

 הליחמ טעב סע זַא ,םולח

 ; טכענק ענייז ייב רַאה

 ץנייז ףיוא טגָאלק רעדרעמ רעד זַא

 .טכענ ןוא געט עצרַאוװש

 ןילת ךיז טגנעה סע זַא ,םולח
 ; סַאג ןיא ּפולס א ףיוא
 ,לגיופ טלטרעצ רעלדָא רעד זַא
 ,טסברַאה רעד טנייוו עס ןעוו

 ,רענייר ךאלמ ,עילויל ,עילויל

 ; םיז םולח ןיא ףָאלש

 גינעק רעד טפראוו סע זַא ,םולח

 .םיפ םרעדורב וצ ןיורק

 ,רעדנואוו זיא שטנעמ רעד זַא ,םולח
 ; םלעג ןייז טליימ רעכייר
 ,םותי רעד םייח ַא טָאה סע זַא
 .טלעצעג ןייז -- רעטנלע

 ,ןגיוא-תומימת ,עילויל ,ץילויל

 ; דניק ,םולח ןוא ףָאלש

 רעלנָאװ רעד טָאה עס זַא ,םולח

 ,דניצַא ריפ ןעלקניוו
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 ןקנַארק ןרַאפ זא ,ביומ ,םולח
 ; רערט עדמערפ ַא טלַאּפ

 סעטַאמש יד ןיא רעלטעב רַאפ זַא
 .רעווש טשינ ץכערק ַא זיא

 ןדנואוו-ןמולב ןדניברַאפ זַא

 | ; טנעה עדמערפ ןלייא

 רעגניפ-רעגנוח ,ןריט ייב זַא
 .טמעשרַאפ טשינ ןרעוו

 ,רעטציא טגנילירפ סע זַא ,םולח

 ; דלעפ ןפיוא ךעלמילב
 ןעיומ ןעלניּפש ןעניגאב זא

 .טלעוו עקינוז ַא ןיא

 ,רעניילק לגיופ ,םניימ דניק ,עילויל

 טרעוו סע זַא ,םולח

 ןזייא-רעקא ךעלטנייוועג ַא

 ,דרעוושיקיטולב ַא ןופ



 ןעננולייצרעד

 שמיװַאגכַאש .ז *

 םיובוגיפ השמ *

 וָאלָאסַאס .ב *

 רעײמש ךלמילא *





 שטיווָאנכַאש גילעז

 ,(עטיל) גרובנעגרויג ןיא ןריובעג
 (1874) ד"לרת

 ךיריצ ןיא טילּפיצַאנ םלַא ןברָאטשעג
 (1989) ב"ישת

 ,ץענערג רעשיסיירפ רעד ןבעג לסעטש שיװטיל ןײלט ַא יא ןריױבעג

 ןוא תובישי עשיטטיל יד ןיא הרוח טימ טּפַאזעגַא ךיז רע טָאה

 'עָק ןופ ןטעטיורעטינוא יד ןיא םוידומש רָאי עכעלטע טּפַאכעגנירַא

 ןעמונעגפיוא ןרָאװעג רע זיא 1901 רָאי ןיא .טַאטשמרַאד ןוא גרעבסגיג

 ,ץײװש רעד ןיא הלהק רעשיססָאדָאטרָא רעגײלק ַא יא רעניבַאר סלַא

 ןצנעדנַאּפסערַאק ןבײרש ןבױהעגנָא רע טָאה ןטרָאד ןופ .ןעגנידנע

 םעד ,"טילעַארזיא; רעטרופקוַארּפ ןיא ןענָאטעילעּפ ענײלס א

 ,1908 רָאי ןיא .עיסקָאדָאטרָא רעשירעּפמעק רעד ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ

 ןרָאװעג שטיװָאנכַאש רעגנוי רעד זיא ןַאמעל ריאמ .רד ןופ טױט וכָאג

 ןקיזָאד םעד ןוא "טילעַארזיא , ןופ רָאטקַאדער ףעש סלַא ןדַאלעגנײא

 ןיא םָארגָאֿפ ןשיצַאנ םוצ זיב ,רָאי 30 עצנַאג ךרוד ןטלַאהעגנָא טמַא

 ןענַאמָאר ,ןעגנוליצרעד עשירָאטסיה ענײז עלַא .1938 רעבמעװָאנ

 ירעכיב עצנַאג ַא ןעמעורַאּפ סָאװ ,טָאטעילעּפ-עזייר א סעיּפַארגָאגָאמ

 ןיא ."טילעַאריא, ןיא טקורדעג ןעװעג ןטשרע םוצ ןענײז ,קנַאש

 רעכעלגעט-"גָאט רעד ןיא ךיילגוצ יװ סרעװ עשיטסירטעלעב ענײז עלַא

 ןענרעד עקיטסייג יד טריגַאטָארּפ רע טָאה טעברַא רעשיטסיצילבופ

 יןדײ-טלעװ ןופ זהדחא יד טקעװעג ,ברעמ ווא זרזמ ןשיװצ גנורעט

 ןרָאי עטלַא ענייז ףיוא .ףמַּמְק ןשיגָאלָאעדיא ןפרַאש םעד ץָארט ,סוט

 רעד יװ קיטעט ןטרָאד ןעװעג רע זיא ,ץײװש רעד ןיא טילּפ סלַא

 ןעמײה-קנַארק א ורעגַאל'םיטילּפ עשידי יד ןיא גיהומ רעקיטסײג

 ב"ישת תבט שדוח ןיא ןברָאטשעג זיא רע .תונברקיצַאנ יד ןופ

 טגנערבעג ָאד טרעװ "םירזוכ, ןוּפ טנעמגַארּפ רעד ,ךיריצ ןיא (1952)

 "םיײהַא געװ ןפיוא  ןופ ןעלטיּפַאק יד .גנוצעזרעביא סנזיײר ןמלז טיול

 ,לָאנרושזבקעי:תיב ןיא גנוצעזרעביא רעטריזירָאטױא רעד טל ---

 .1938 טשודָאל
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 שטיװַאנכַאט .ז

 תמא ןופ טכיל סָאד
 - - ראמַאו ןשירָאטסיה ןופ ןטנעמגַארּפ

 "םירזוכ יד ןופ הנידמ ןיא

 ןעמוקעגפיונוצ רעדיוו םורַא שדוח ַא ןיא ךיז זיא םימכח ןביז יד ןופ טַאר רעד ןעוו

 -ַאדלַאב-טנַאקַאכ םעד רַאפ ןענייז ,טאקַאנַאכ םעד ןופ לַאז םענרָאמרַאמ ןסייוו םעד ןיא

 ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןטלַאטשעג עדמערפ ייווצ ןסעזעג לוטש-ןיכ

 ןופ רעייטשרָאפ רעקידובכב ַא ,סענַאהָאי רעטאּפ ,טײקמַאזקרעמפיוא סנעמעלַא

 רעד טימ גנודַאלנייא סנַאלוב ףיוא זיא סָאװ ,ךריק רעשיטנַאזיב-ךעלטסירק רעד

 ידכ ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןופ וצרעהַא ןעמוקעג לעיצעּפס ָאעל רעסייק ןופ שינעביולרעד

 ןשירצונ םעד ןופ םירקיע יד הכולמ רעשירזוכ רעד ןופ רעשרעה יד טימ ןלענקוצנייא

 -טּפיוה רעשיסרעּפ רעד ןופ ןבירשעגסיוא ךיוא ןאלוב טָאה קיטייצכיילג ,ןביולג

 -סיוא ידכ ,יצַאקלא ןעמָאנ ןטימ ,ןביולג ןשימַאלסיא ןופ ןכעלטסייג ןכיוה ַא טָאטש

 ,רענעמ עדייב .תונומא עדייב ןופ רערעל עטסבושח יד טייצ רענעגייא רעד ןיא ןרעהוצ

 ,רעטַאלג ַא רענייא .ןיורק ןטייז עדייב ןופ ןסעזעג ןענייז ,ןטלעוו ייווצ ןופ רעטערטרַאפ

 ןטפָאהעג ,עגאט רעסייוו ַא ןוא ּפָאק ןפיוא טערַאב ןצרַאװש ַא ןיא ,רעקידכעלייק ַא

 יד ,טכַאמרַאפ-בלַאה ןגיוא יד ,טסנרע ןוא שיטעקסַא -- רערעדנַא רעד ;דלָאג טימ

 ,טכַאדעג ךיז טָאה סע .טסורב רעד ףיוא טזָאלעגּפָארַא דרָאב עקיציּפש עגנַאל

 -עג קירוצ ןוא ןיה ןענייז ןגעווטסעד ןופ ןוא ,ןרעדנַא ןפיוא טשינ טקוק רענייא זַא

 ,סאנעמאה ןָאנעּפ רעד .יורטוצמוא ןוא האנש טימ לופ ןקילב עטע'בנגרַאפ ןגיולפ

 קיאורמוא ךיז טָאה ,ותמח לעו ופא לע ןעוועג םיא זיא וטפיוא רעצנַאג רעד סָאװ

 קידנטרַאו ,ןגיוא יד ןיא ןַאקַאכ םעד טקוקעג ןבָאה עלַא ןוא ,טרָא ןייז ףיוא טגעװַאב

 ,חוכיוו םעד ןביוהוצנָא ןכייצ ַא ףיוא

 ןייז ןופ םירקיע יד ןרעלקרעד וצ טרָאװ סָאד ןעמוקַאב טָאה סענַאהָאי רעטאּפ

 ןוא דנוב ןטלַא םעד ןגעוו ,גנוגייצרעביא טימ ,םערַאװ טדערעג טָאה רע ,הנומא

 סערעל יד ןגעוו ךיוא ,רעזיילסיוא יד ןוא ןלָאטסָאּפַא יד ןגעוו ,השדחחה תירב םעד

 :טקידנערַאפ קידנרימוזער רע טָאה ךָאנרעד ןוא ,סרעטָאפנכריק ריפ עטשרע יד ןופ

 יז טריפ ,טלעוו יד ןפַאשַאב טָאה סָאװ ,רעטָאפ םעד טיג ןיא ןביילג רימ ---

 שטנעמ ןימ רעצנַאג רעד זַא ,ןביילג רימ ,ןוז ןייז ךרוד טזיילעגסיוא יז טָאה ןוא

 ןיא ייס .החגשה רעכעלטיג ַא ןיא ןביילג ריִמ .ןושארה םדא --- םענייא ןופ טמַאטש

 . ןוא ,עטכישעג ןוא רוטַאנ ןיא גנוקעלּפטנַא סטיג ןיא ,עניילק ןיא ייס ןכַאז עסיורג

 תרות ןופ םירפס עקיליײה עטלַא יד ןיא ןבירשעג טייטש סָאװ ,םעלַא םעד ןיא ללכב

 ןוא תורוד עגנַאל ךרוד ייס טרעכיזרַאפ זיא ןופרעד טײקיטּפַאהרָאװ יד סָאװ ,השמ

 ףוז םעד ןופ ערעל רעשיחישמ רעד ךרוד ייס ,גנונעקרענַא רענײמעגלַא

 ,טרעהעגוצ קיאור ןבָאה עלַא
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 רעצרוק ַא ךָאנ ןפורעגּפָא ךיז ןַאלוב טָאה --- ,גנונעקרענא ןוא תורוד עגנַאל ---

 ,םעד רַאפ רָאנ טפַאה ַא ןבָאה ייז רעבָא ,תודוסי עטסעפ עקַאט ןענייז -- ,עזיױּפ

 ערעל יד זיא רימ רַאפ ;תובא ענייז ןופ השוריב ןעמונעגרעביא ערעל יד טָאה סָאװ

 ױזַא ןייז ןלָאז עכלעוו ,תויאר ךרוד רָאנ ץרַאה ןיימ וצ געוו ַא ןעניפיג ןעק ןוא עיינ ַא

 תיצמת רעד זיא סָאװ ,יצאקלַא ,,וד גָאז .ןייז רעזדנוא ןוא ךיא רעזדנוא יװ ,טסעפ

 ? םַאלסיא םעד ןופ

 ןטלַאהעג טָאה ןוא ןרעטש םעד טרירַאב טנַאה רעכַאלּפ רעד טימ טָאה יצאקלא

 ןשטנעמ רעביא הטילש ןייז ,ערעל ןייז ,האובנ ןייז ןוא דמחמ רעביא עדער עגנַאל ַא

 :ןעוועג םייסמ טָאה רע ,םיכאלמ ןוא

 סיוא ןסילׂש ןוא טיג ןופ טייקיבייא יד ןוא טייקיצנייא יד ןענעקרענָא רימ --

 ארוב םעד ןגעוו טדער'מ סָאװ ,סָאד .תוינחור ענייר ןייז רתוס זיא סָאװ ,גנידצלַא

 רעד ,רעכיב עלַא ןופ ךוב סָאד .לשמ ַא ןוא דליב ַא רָאנ זיא ,ףוג ַא ןגעוו יו

 זיא סע זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא םיאיבנ יד ןופ ערעל רעד וצ בייחמ זדנוא זיא ,ןַארָאק

 ,עקילייװטייצ ,עקידנעטשלופמוא סלַא ןטָאבעג ןוא סערעל עקידרעירפ עלַא לטבמ

 ןוא הַאללַא זיא תַאללַא .םַאלסיא םעד וצ דרע רעד ןופ רעקלעפ עלַא טפור ןוא

 רע טמענ ,ןטָאבעג ענייז םייקמ ןוא ןבעגעגרעביא ןענייז סָאװ ,יד !איבנ ןייז זיא דמחמ

 ןעילב ןבעל ןופ ןדיירפ ןוא םיגונעת עטסכעה יד ואוו ,םיקידצ ןופ רעדלעפ יד ןיא וצ

 -רעדיוו סָאװ ,םעד וצ רעבָא זיא ייוו .המלשה רעטסכעה רעד ןיא ןוא רועיש ַא ןָא

 ןקימַאלפ-ןביז םעד ןופ רעייפ שילעה םעד וצ טריפ געוו ןייז ,איבנ םעד ןיא טקינעּפש

 ! טײקנטלָאשרַאפ רעקיבייא וצ ,םונהיג

 ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאפ בלַאה רעדיוו טָאה יצאקלא

 טוט סָאװ ,ךוב ַא ןופ רעטרעוװ -- ,ןָאטעג ץפיז ַא ןאלוב טָאה --- ! רעטרעוו --

 רַאפ ,םיא ןיא ןגיוצעגפיוא ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ יד רַאפ קילייה זיא ןוא רעדנואוו

 ,סנכייצ ןוא ןעגנַאלק עשיבַארַא ענייז טימ טלַאק ןוא דמערפ רע טביילב רעבָא רימ

 ערעל רעייא ןופ טײקיטפַאהרַאװ יד ןזייוװַאב סָאװ ,םיתפומו תותוא יד ןענייז ואוו

 - ? םענייא ןדעי רַאפ רָאלק

 יז ןוא ,דמחמ ןופ ןטייצ יד ןיא טלעפעג טשינ טָאה םיתפומו תותוא ןייק

 עלַא טשינ ןענייז ייז וליפא ביוא ,האובנ ןייז ןופ טײקיטפַאהרַאװ יד ןזיוװַאב ןבָאה

 .הזגור טימ לסיבַא טרעפטנעעגּפָא יצאקלַא טָאה --- ,זדנוא וצ ןעמוקעגרעבירַא

 טקעלּפטנַא ךיז טיג טָאה ױזַא יו ןוא זַא ,ןלייצרעד וצ ךוב קיליײה רעייא סייוו ---

 רעד ןופ גנַאג םעד ןיא ךיז קידנשימניירַא םיתפומו תותוא ךרוד ,ןשטנעמ יד וצ

 ?ןצעזעג-רוטַאנ יד קידנכערב וליפא ןוא ,רוטַאנ

 ןיא ןבירשעג ךיוא טייטש סע סָאװ ,ץלַא רעביא ט'רזח ןַארָאק רעקילייה רעד --

 גרַאב םעד ןגעוו ,ןמ ןגעוו .ףוס-םי-תעירק ןגעוו ,םירצמ תאיצי ןגעוו השמ תרות

 ךיוא יו ,עשוהי ןופ געט יד ןיא ןייטש ןבילבעג זיא ןוז יד יו םעד ןגעוו ,יניס

 טימ תירב םעד ןוא הרומעו םודס ןופ שינערעקרעביא רעד ,לובמ םעד ןגעוו
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 טייק'תמא רעד ןיא ןענעקייל וצ ןגעורעד טנעקעג ךיז סע טלָאװ רעוװו .םהרבא

 ?רוד וצ רוד ןופ טרעפטנעעגרעביא ןרעו סָאװ ,םיתפומ עקיזָאד יד ןופ

 :טכַארטרַאפ ךיז טָאה ןאקאכ רעד

 ?השמ תרות ףיוא ךמוס ךיז טסיב ,יצאקלַא וד ךיוא --

 ,טגָאזעג יצאקלא טָאה -- ,השמ תרות ףיוא ךמוס ךיז ןענייז רימ ךיוא ,ָאי --

 סָאװ ,םיטש סטיג זיא סָאד ,ןשטנעמ יד וצ האובנ עטסטלע יד זיא סָאד םירָאװ --

 ...רוד וצ רוד ןופ טדער

 | : ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רעטאּפ רעד

 ,תרצנ ןופ חישמ רעד רָאנ זיא השמ תרות ןופ רעשטייטסיוא רעקיצנייא רעד ---

 ענייז טימ ןוא ןשטנעמ יד ןופ דניז יד טפיוקעגסיוא טולב ןייז טימ טָאה רעכלעוו

 טרעיינ ,ןרעמ רעדָא ןרענימ וצ טינ ןעמוקעג זיא רע .תומשנ יד טזיילעגסיוא רעטרעוו

 . . . ןשטייט וצ רָאנ

 םעדָאפ םעד ןסירעגרעביא יצאקלא טָאה -- !טשטיײטעג שלַאפ טָאה ןוא --

 טָאה ךָאד ןוא ,ייז ןגָאז ,ןייז לטבמ טלָאװעג טשינ ךַאז ןייק טָאה רע --- ,דלודעג ןופ

 ןופ שיילפ םעד ןיא טצירקעגניירַא טָאה ט-ג סָאװ ,ןכייצ םעד טכַאמעג לטבמ רע

 רעכלעוו ,ןשטנעמ םעד ,םיא רעגנעהנָא ענייז ןבָאה ךיוא .הלימ יד --- וניבָא םהרבַא

 ."טיג ןקיצנייא; םעד ןגעק --- טָאג ַא רַאפ טכַאמעג ,איבנ ַא זיולב ןעוועג זיא

 ,טגערפעג ןאלוב טָאה -- ?דמחמ רעייא ןוא ---

 טגייטש ןוא םיאיבנ עלַא ןופ רעטסערג רעד ןהשמ ךָאנ ,איבנ ַא זיא דמחמ --

 ,השמ תרות ןופ לּפַאטש םעד ףיוא ךיז קידנלעטש סָאװ ,םעד ןיא רעבירַא ןהשמ

 . . . רעטייל ןשילמיה םעד ףיוא ףױרַא רעכעה ךָאנ רע זיא

 טגָאזעג שיטעטסעיַאמ ןוא ץרוק רעטאּפ רעד טָאה --- ,ךמוס ךיז ןענייז רימ ---

 סכלמה דוד ןוא איבנה והיעשי ,השמ תרות ןופ םיקוסּפ עקילייצמוא יד ףיוא ---

 ןלאעמשי ןגעוו רעבָא ,רעזיילסיוא-טלעוו םעד ןופ ןעמוקנָא ןגעוו ןָא ןגָאז סָאװ ,םילהת

 ַא -- "וב לכ דיו לכב ודי םדא ארּפ; :ןבירשעג רעכיב עקיזָאד יד ןיא טייטש

 . . . םיא טימ עלַא ןוא ןעמעלַא טימ ךיז טעּפעשט סָאװ ,שטנעמ רעדליוו

 ,ך"נת ןשידיי ןופ םיקוסּפ יד ףיוא הרות רעכעלטסירק רעד ןופ שרד רעד ---

 סרענגעק ןייז ןיא קידנעוט-קוק ַא טשינ ,ןפורעגּפָא קיטסַאה ךיז םילסאמ רעד טָאה ---

 -ןגעקַא ,דנורג םוש ןייק טשינ טָאה ,רעגניפ ןופ ןגיוזעגסיוא סיואכרוד זיא -- ,טייז

 -סיוארָאפ ןדמחמ טָאה לאינד זַא ,"לאינד, רפס ןיא ןבירשעג שוריפב טייטש עשז

 .םולח ןיא ןעזעג

 ןייז טימ סע טָאה תוכייש ַא רַאפ סָאװ ןוא ,לאינד רעד ןעוועג זיא רעוו --

 .טגערפעג ןאלוב טָאה -- ,טרעהעג טשינ לָאמנייק ךָאנ ךיא בָאה ןעמָאנ ןייז ? ךוב

 גינעק םעד טגעלפ רע ,ףיוה ןשילבב םייב דיי ַא ןעוועג זיא סָאד ,לאינד ---

 רעד ּפָארַא טלַאפ סע יװ ,ןעזעג םולח ןיא טפָא ןילַא טָאה ןוא תומולח ןייז רתוּפ

 , . . טפנוקוצ סטייהשטנעמ רעד ןופ רעיילש

 ,טכַארטרַאפ ךיז טָאה ןאלוב
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 סָאװ ,ןכַאז יד ןעזעגסיוארָאפ ןוא ןעוועג רתוּפ תומולח טָאה סָאװ ,דיי ַא --

 טרעבגעעג םיא טָאה קנַאדעג ַא .ןגָארטעצ לסיבַא טגערפעג רע טָאה --- 1 ןייז ןלעוו

 .עכעלטסייג יד ןופ הוכיוו םעד ןופ ןסירעגּפָא ןצנַאגניא םיא ןוא חומ ןיא

 יז תעשב ,תונעמו תונעט ןופ ךות ןתמא םעד ןייגרעד וצ רעווש זיא סע --

 רעבירעד ןלעװ רימ -- טגָאזעג ףוסל רע טָאה -- ,ןרעדנַא רעביא סנייא ךיז ןציירק

 תונומא עדייב ןופ רעטערטרַאפ יד ןרעהסיוא לָאמַאכָאנ ןלעװ רימ ןעוו ,ןָאט טוג

 .רעדנוזַאב ןדעי ןוא זייווקיצנייא

 רענייא ,רדח ןטמיטשַאב ןייז ןיא רערעדעי ,סױרַא ןענייז עכעלטסייג עדייב יד זַא

 זיירק םעד ןיא טקוקעגמוא ךיז קידנגערפ ןאלוב טָאה ,סקניל רערעדנַא רעד ,סטכערי

 ןסיורג םעד ,ןענאבאט ףיוא ןלַאפעג טשרעוצ זיא קילב ןייז ןוא .רעבעגטַאר ענייז ןופ

 ,טַאנאקאכ םעד ןופ רפוס

 --- ןביוהעגנָא ןאבאט טָאה -- ,השק ןעמוקעגסיוא זיא ןעמעלַא זדנוא סָאװ ---

 ענייא רעדעי טָאה ,תונומא עדייב ןופ רעטערטרַאפ יד ןופ חוכיוו םעד ייב זַא ,זיא

 ,םיאיבנ יד ןוא השמ ןופ הרות רעד ,ערעל ערעטלע ,רעטירד ַא ףיוא ןעוועג ךמוס ךיז

 רעד טימ לכ-םדוק ןענעקַאב וצ ךיז ךַאז עטסכיילג יד ןעוועג טלָאװ ןפוא ַאזַא ףיוא

 . . . ריא ןופ רעטערטרַאפ ןוא רענעק ַא ןרעהוצסיוא ןוא ערעל רעקיזָאד

 ןוא קוק רעייז טיול -- קידתמא ןוא קיטרַאפטכער טדערעג ןבָאה עדייב ---

 רעבָא ,קילייה זיא'ס זַא ,טנרעלעג ןוא טצנַאלפעגנייא ייז טָאה'מ סָאװ ,םעד טיול

 םיא רַאפ זיא סָאװ ,םעד ןופ רָאנ ןעגנוניימ ענייז סױרַא טגנירד ייז ןופ רערעדעי

 ןרעדנַא םעד ןופ ייס םענייא ןופ ייס םירקיע יד דלַאביװ ,רעבָא זדנוא רַאפ .ןבעגעג

 ,רעטרעוו טימ שינרעּפמַא ןַא רָאנ ץלַא סָאד זיא ,ןבעגעג טשינ זדנוא רַאפ ןענייז

 ןופ רערעדעי סָאװ ,השמ תרות זַא --- טקנוּפ ןייא ןיא ךיז ןענעגעגַאב עדייב רעבָא

 טלַאהטנַא סָאװ ,טפירש עטקיליײהעג עטסטלע יד זיא ,ןפוא ןייז ףיוא יז טנשרד ייז

 רימ ןזומ ,תמא םעד קידנכוז זַא ,ןענַאבַאט טימ םיכסמ ךיא ןיב רעבירעד ; תמא םעד

 .רוקמ ןטסטלע ןקיזָאד םעד טימ ןענעקַאב ךיז ןטשרע םעלַא םוצ

 םיא ייב סָאװ ,ןדערוצסױרַא טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב ןאנעּפ רעד טָאה ךעלדנע

 : ןצרַאה ןפיוא

 יד ןופ הפיסא רעד ןוא ןאקאכ ןכיוה םעד ןלעװ ןגעווטסעד ןופ טלָאװ ךיא ---

 זיא ןליוו רעד, : םולח םעד ןופ םיטש עקידהארתה יד ןענָאמרעד לָאמַא ךָאנ םימכח

 טכוז'מ סָאװ ,םעד ןיא ןליוו רעכיוה ַא טקעטש סע *1 ןָאט סָאד זיא טכעלש רעבָא ,טוג

 ,רעטעג יד ןציירפיוא ליפוצ ןיוש ןסייהעג ךָאד טלָאװ סע רעבָא ,תמא םעד יױזַא

 טכַארַאפ יד טַאר םשד רַאפ טרָאװ םוצ ןעמוק ןזָאל רָאג ךָאנ רעטציא לָאז'מ ןעוו

 ,םוטעמוא תונומא ערעדנַא יד ךיוא ,רעטעג ערעזדנוא ןופ רָאנ טשינ טנייפ יד ,ןדיי

 ,גנוטכַארַאפ טימ ךיז ןופ קעװַא ייז ןסיוטש ברעמ ןוא חרזמ ןיא ,םורד ןוא ןופצ ןיא
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 םירפס עטלַא ערעייז ןופ היאר ַא לָאמַא ייז ןעגנערב ךיז ןשיווצ חוכיוו םעד ןיא םגה

 ... טעכיוא

 ןטנכייצעגסיוא ןוא ןכיוה םעד ןופ רעטרעוו עטצעל יד ןקיטעטשַאב וצ ידכ --

 -נייא ןלעו רימ ןעוו ,ןגרָאמ זַא ,ךיא טעב ,עטרַאהרדיס ןופ גנילביל רעד ,ןאנעּפ

 ןגעוו ןגערפסיוא ךיוא יז ןעמ לָאז ,םילסאמ םעד ןוא חלג םעד ןרעהסיוא זייווקיצ

 ,השמ תרות וצ גנואיצַאב רעייז

 ,ּפָאק ןטימ ןבעגעג לקָאש ַא קידנעמיטשוצ טָאה ןאקאכ רעד

 טַאר םעד ןוא ןיורט םעד רַאפ ןענַאטשעג ןיילַא סענַאהָאי רעטאּפ זיא סנגרָאמוצ

 ,ןלַאװיר ןָא ךַאז ןייז ןקידייטרַאפ טפרַאדַאב טָאה רע ןעוו ,טציא .םימכח ןביז יד ןופ

 טקַאּפעגסױא טָאה ןוא תוחילש ןייז ןופ ךייה רעד ףיוא ןזיװעגסױרַא ךיז רע טָאה

 -יירד רעקילייה רעד ןופ ערעל יד ןזײװַאב וצ ידכ ,גייצעגרעּפַאלק רצוא ןצנַאג ןייז

 סרעטָאפנכריק יד ןופ ןטָאבעג ןוא םירמאמ ,םיתפומו תותוא טימ ןוא טייקינייא

 ,טייהשטנעמ רעד העושי ַא טגנערב סָאװ הנומא סלַא ייז ןלעטשוצרָאפ

 ןענאבאט ןבעגעג ןוא רעוא ןבלַאה ַא טימ רָאנ טרעהעגוצ טָאה ןאלוב רעבָא

 ,טרַאװעג טָאה רענעי ןכלעוו ףיוא ,ןכייצ ַא

 םיא ןסיוטש למיה ןופ רעשרעה יד סָאװ ,ןאקאכ ןכיוה םעד ןופ ןעמָאנ ןיא --

 -עגסיוא גנוטכַא ןוא קנַאד טימ ָאד ןבָאה רימ יו םעדכָאנ ,תמא ןופ געוו םעד ףיוא

 ךיא בָאה ,ןביולג ןשיטנַאזיב םעד רעביא רעטרעוו עקידװערעלַאב ערָאלק יד טרעה

 טלַאה סָאװ -- ךריק עשירצונ יד :הלאש ןייא ךָאנ רעטאּפ ןבושח םעד ןלעטש וצ

 הרות סהשמ -- הרוכב יד ּפָא יז טיג ןעמעוו ? הנומא ריא ץוחַא ,ןטסכעה םוצ יז

 םענעגייא םעד ןופ ןרָאװעג ןסױטשעגּפָא טלָאװ ריא זַא ,ןעמונעגנָא ? סדמחמ רעדָא
 ?םַאלסיא רעדָא השמ תרות ןשיװצ ןביילקסיוא טפרַאדעג טלָאװ ןוא ןביולג

 שירָאגעטַאק סענַאהָאי רעטאּפ טָאה -- ! השמ תרות זַא ,טשינ קפס ןייק רָאג --

 .תעדה-בושי ןעגנַאל ןָא ,טרעפטנעעג

 םעד םיא רַאפ ןעמוק רימ ןוא --- טביולעג ןאבַאט טָאה --- טרָאװ רענעּפָא ןַא --

 | !חוכ-רשיי ַא רעטאּפ ןבושח

 טאר םעד רַאפ ןענַאטשעג ןיילַא יצאקלא ךיוא זיא םורַא טונימ עכעלטע ןיא

 ,הלאש רענעגייא רעד ףיוא ןרעפטנע וצ

 -- ,לוק טסעפ ַא טימ טגָאזעג םילסאמ רעד טָאה ---.,טשינ רעלק ןייק רָאג ---

 סָאװ ,ט-ג ַא רעדייא לארשי ןופ ערעל עטלַא יד ןעמעננָא רעכיג ןלעוװ עלַא רימ זַא

 טשינ ןענעק רימ ןכלעוו ,טולב-ןשטנעמ ןופ ןענַאטשעגפיוא גנַאל טשינ טשרע זיא

 רעזדנוא ןופ רעפיולרָאפ ַא רַאפ רָאנ םיא ןכַאמ רעטקַארַאכ ןוא םצע רעד סָאװ ןוא

 ,איבנ

 ןייז ןטלַאהַאב טנעקעג םיוק ןאבאט טָאה ,ךיז ןשיווצ ןיילַא ןבילבעג זיא רע זַא

 ,אנוש ןייז רעביא ןוחצנ ןוא דיירפ
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 .ראהרדיס ,גנילביל רעטלייורעדסיוא רעד ,ןַאנעּפ רעטנכייצעגסיוא רעד ---

 סעיגילער עדייב ןופ רעטערטרַאפ יד זַא ,ןייז הדומ ןזומ טעוװ ,םיסרומירט ןוא סעט

 יז ןענעקרענָא עדייב זַא ןוא השמ תרות רעביא העד רעייז ןיא קימיטשנייא ןענייז

 | !ןעמענוצנָא טיירג םיא לַאפ ןקיטיונ ןיא וליפַא ,ןביולג סלארשי

 עינָאריא עשוריפב יד ,סעכ רַאפ טצַאלּפעג טשינ רועיש טָאה סאנעמַאה ןאנעּפ

 ,םילכ יד ןופ טכַארבעגסױרַא ןצנַאגניא םיא טָאה לַאוװיר ןטלַא ןייז ןופ ןָאט םעד ןיא

 ןופ םינינע יד טנַאה ןייז ןיא טַאהעג טָאה סָאװ ,רענייז טניירפ רעד ,ןימאקלימ

 ,טרָאװ סָאד םיא רַאפ ןעמונעג טָאה ,המחלמ רעד

 עכעלרעפעג יד זַא -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ןייז ױזַא ןיוש זומ סע ביוא ---

 יד ןופ םיאנוש עטסנסיברַאפ יד וליפַא זַא ןוא ןרעוו ןבירטעג רעטייוו לָאז ליּפש

 ןזיב טימרעד ןטרַאװּפָא שטָאכ ןעמ לָאז ָאט ,טרָאװ םוצ ןעמוק ןלָאז ,ןדיי יד ,רעטעג

 ,רעטעג יד ןופ ףליה רעד ףיוא ןעיוב ןענעק רימ ןלעװ יוװ ,המחלמ רעד ןופ ףוס

 !סרענגעק ערעייז טימ ןליּפש ךיז טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ןלעװ רימ ןעוו

 ןוא ןדנעוװניא טנעקעג טשינרָאג רענייק טָאה גאלשרָאפ ןקיזָאד םעד ןגעק

 ,ּפָאק ןופ לקָאש ןעמוטש ַא טימ המכסה ןייז ןבעגעג טָאה ןאקאכ רעד ףיוא

 ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןאלוב ןאקאכ ןופ ץַאלַאּפ ןיא זיא ירוגנאס קחצי יבר

 ָאד טָאה ןוז יד :רעמיצ ןטייו ַא ןיא טריפעגניײירַא םיא טָאה רעכלעוו ,רעניד ַא

 םעד ןרעטש וצ טשינ ,ןביוש עטלקנוטרַאפ יד ךרוד גרַאק רעייז טניישעגניײרַא

 רעד ןסעזעג זיא טעבנשיק ןעיולב םעד ףיוא .תובשחמ עליטש ענייז ןיא ןאקאכ

 קרַאטש ,םינּפ ןיא ןכירטש עכייוו עקיאור טימ ןַאמ רעקיטפערק רעסיורג ַא ,ןאקאכ

 טָאה רע .טנעה יד ןיא טנעלעגנָא ּפָאק ןסיורג םעד ,ןטכַארט ךס ַא ןופ טרעצעגּפָא

 ןוא ןירוגנאס דצמ דובכ ןוא ןקורדסיוא עקינעטרעטנוא ענעמונעגנָא יד טרעװעגּפָא

 .טנַאה רעטכער ןייז ייב ץַאלּפ ַא ןזיוועגנָא םיא

 רעד טסיב וד זַא -- ,ןביוהעגנָא ךיילג ןאלוב טָאה -- ,טרעהעג בָאה ךיא ---

 .תומולח ערעייז םיכלמ יד רתוּפ ןענייז סָאװ ,יד ןופ טסמַאטש ןוא םכח רעשידיי

 ,טגיינרַאפ ףיט ךיז טָאה ירוגנאס

 ,קידנענעקרעד ןוא ,טגָאזעג קידצה ףסוי לָאמַא טָאה ,ןורתּפ רעד זיא טיג ייב --

 ןוא טכוזעג רע טָאה חוכ רענעגייא יו קינייו ױזַא טקנוּפ זיא המכח ענעגייא זַא

 ןיא ןָא זדנוא טגָאז טיג סָאװ ,סָאד .םולח ןופ ןושל םענעגרָאברַאפ םעד ןענופעג

 רעסיורג רעד לָאז רעבירעד .ןייז רתוּפ ןוא ןפערט ןײלַא רימ ןפרַאד ,ןשינעטער

 | .רעניד ענייז ןופ ןטסקידרעוװמוא םעד ןלייצרעד םולח ןייז ןאקאכ

 טבעל רע לפיוו ףיוא ,רעטרעוו עקינייא ןיא םולח ןיימ ןבעגרעביא לעוו ךיא --

 "קרַאטש ,רעקיטפַאהגייווצ ַא ,םיוב ַא ןעוועג זיא ןטרָאג ןיא .ןורכז ןיימ ןיא ךָאנ

 םיטרּפ יד .ןויזח םעד ןופ טקנוּפלטימ ןיא ןענַאטשעג זיא םיוב רעטרעטעלבַאב

 ןברוח ָא ןעזעג ךיא בָאה ךָאנרעד . . . ןורכז ןיימ ןופ ןרָאװעג טקעמעגסיוא ןענייז
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 טשערעג טָאה םרוטש ַא . . . גנואילבפיוא עיינ ַא ןברוח ןקיזָאד םעד ןיא --- ןוא

 . . . ןכָארבעג ךיז ןבָאה ןגייווצ ןוא ןלַאפעגּפָארַא ןענייז רעטעלב זַא ,טזיורבעג ןוא

 טרעהרעד ךיז לוק-תב ַא טָאה ,ןענעלרעטנוא ,ןטלַאהנייא ייז טוװאורּפעג בָאה ךיא

 ןענייז םשעמ ענייד רעבָא ,הנווכ ןייד זיא טוג ,ןאלוב; :ןכייה עלעקנוט יד ןופ

 רעדיוו ןוא ,ןלַאפוצמוא טשינ תוחוכ עניימ עלַא טגנערטשעגנָא בָאה ךיא *! טכעלש

 יד; :סױרַא ףוס-ןיא ןטייו ןופ יוו ,ךעלגנירדוצ ןוא ךיוה ןפורעג לוק רעד טָאה

 רעד ןופ ןפױלטנַא טלָאװעג בָאה ךיא *! טכעלש זיא ןָאט סָאד רעבָא ,טוג זיא הנווכ

 "יבלעז רעד ןרענוד וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה רימ רעטניה רעבָא ,עּפָארטסַאטַאק

 ,ןָאט טשינ לָאז ךיא סָאװ ןוא ןייג טשינ ךיא לָאז ןיהואוו ,רעטציא ןוא ,ףור רעק

 :ןגעקטנַא רימ טכליה םוטעמוא ןוא סקניל ןוא סטכער ,ןטנוא ןופ ןוא ןביוא ןופ

 "!ןןָאט סָאד זיא רעבָא ױזַא טשינ ,ןאלוב ,טוג זיא ןליוו רעד רָאנ;

 ? ךײשַאב ןייק ןוא ןורתּפ ןייק טסואוועג .טשינ טָאה םימכח יד ןופ רענייק ןוא -- |

 ,ןגערפ וצ טגַאװעג ירוגנאס טָאה --

 ,ןשינעכערּפשּפָא ןגָאז ,ןלימטעבעג עלַא קעװַא ןזָאל םינהכ ערעזדנוא ,ןיינ --

 סָאד זַא ,ןרעלקרעד ןוא חבזמ סעטראהדריס ףיוא תונברק ךָאנ תונברק ןרעכיור

 טָאה רעכלעוו ,ןאנעּפ רעד .ןרַאג רעטעג יד עכלעוו ךָאנ ,םישעמ עמורפ יד ןענייז

 עטשטנואוועג יד טעז ,רעטרעוו עקיבלעז יד טרעהעג ןוא םולח ןקיבלעז םעד ןעזעג

 .רעטעג יד ןופ םיאנוש ןוא עדמערפ עלַא ןופ גנודנעלרַאפ רעד ןיא םישעמ עמורפ

 ןביולג םעד טימ ןדנובעג טשינ ןזיא סָאװ ,ףָאסָאליפ ןעיירפ ַא טגערפעג ךיא בָאה

 סערעל יד ןופ ךמס ןפיוא ,עדער רעטנרעלעג רעגנַאל ַא ןיא ןוא ,רעטעג יד ןיא

 רעקיזָאד רעד רימ טָאה ,סעלעטָאטסירַא ןוא ןָאטַאלּפ ,סעטַארקָאס ,סעמרעה ןופ

 ךיז רַאפ ןיוש רע זיא ,טוג זיא רע ביוא ,ןליוו רעדעי זַא ,ןזיוועגפיוא ףָאסָאליפ

 אצוי-לעוּפ ןוא גנוקריוו ,הביס יד זיא סָאװ ,טשינ הנימ-אקפנ ןייק ,טַאט ַא ןיילַא

 םעד וצ געוו רעד ןוא הבשחמ עכיוה יד זיא ליצ רעד זַא ,טגָאזעג טָאה רע .ןופרעד

 געמ רע ןריפ טשינ לָאז רע תוחבזמ ןוא ןעלּפמעט עכלעוו רעביא ,ליצ ןקיזָאד

 ןוא רעטוג ַא לָאמעלַא זיא ,תוחבזמ ןוא ןעלּפמעט ענייק רעביא ןריפ טשינ וליפַא

 ? המכח ַאזַא רעביא ,יבר ,וטסכַארט סָאװ .רעטגעלעגנָא

 ןעו -- ,ןטכַארט עלייוו ַא ךָאנ טגָאזעג ירוגנאס יבר טָאה -- ןליוו רעד ---

 ךעלדעש ןענייז עכלעוו ,ןליצ וצ ןריפ ןוא ןגעוו ןענעפע ןעק ,טוג וליפַא זיא רע

 םידדצ עדייב ייב .ךיז ןקיליטרַאפ ןוא ןפמעקַאב רעקלעפ ןוא ןשטנעמ ,טכעלש ןוא

 ,טכערעג ןוא טוג רַאפ ָאד טלַאה'מ סָאװ ,סָאד זַא ,ןליוו רעד ןוא שטנואוו רעד ָאד זיא

 טייטש ליצ רעד ןוא ,עקיטולב ןגעוו יד ןענייז ןגעווטסעדנופ ןוא ,ןייז חצנמ לָאז

 יד זיא רעבירעד . . . ןשטנעמ רעטנזיוט ןופ קילג םעד ןופ רבק םעד רעביא

 רעד ןוא ,סנייא זיא ןָאט ןוא ןליוו זַא ,טגָאז יז ןעוו ,טכערעג טשינ עיפָאסָאליפ

 ,ןָאט סָאד טלדָאט ןוא ןליוו םעד טביול סָאװ ,ןאקאכ רעסיורג ,םולח ןייד ןופ לוק-תב

 , . . ןורתּפ ַא ןָא טביילב

 ?ןייז רתוּפ םיא וטסנָאק ---



 11 ש טיווָאנכַאש .ז

 ןליפעגרָאפ עניימ ןופ ךמס ןפיוא ,ןוואורּפ סע טנעקעג רשפא טלָאװ ךיא --

 ?הלאש ַא ןלעטש ריד רעניד עגייד ןופ רעטסנעלק רעד געמ רעבָא .תורעשה ןוא

 !קיטיינ רַאפ טסניפעג וד לפיוו ,גערפ --

 ןופ ןגַארּפ יד ןיא טפיטרַאפ ךיז רעטפע ןיוש ןאקאכ רעסיורג רעד טָאה --

 ? ואוו ןוא ןעוו ,ןעוועג בשיימ ךיז ןצעמע טימ ,הנומא

 ןיימ ןעמענרַאפ וצ ףיוא טשינ עגַארפ עקיזָאד יד טרעה םינשו םימי ןיוש --

 העיסנ ןייז ןופ טרעקעגקירוצ ךיז טָאה ןַאמילאס ןוז ןיימ טניז טּפיוהרעד ןוא ,חומ

 ןכַאז עקיזָאד יד ןגעוו טסעומשעג סרעטפע רימ ןבָאה ,דרע רעד םורַא ןוא םורָא

 ?ןןטרָאג ןיא --

 ,ןעיידיא עיינ עכלעזַא טָאה ןַאמילאס ;טייצ-ןגרָאמירפ ןעײלַא יד ןיא ,ָאי --

 .ןייטשרַאפ םוצ טשינ ןוא דמערפ ןיטולחל ןעמוקעגסיוא תליחת רימ ןענייז עכלעוו

 -עפָא םעד ןיא טסייג ןקידנקנעד םעד רַאפ דמערפ טּפָא טביילב סָאװ ,סָאד ---

 ,םולח ןיא ןוא ףָאלש ןיא המשנ עקידנכוז יד ךיז ןיא ןיײא-טּפַאז ,גָאט ןופ ןייש םענ

 לשמ ַא ךרוד ןעיידיא ענייז ןרעלקרעד וצ טוואורּפעג רצע-שרוי רעד טָאה רשפא

 ? רעמייב ןוא ןעמַאטש טימ

 המחלמ יד ןכָארבעגסיױא טָאה ןטימניא .שטשוטמ ץנַאג רָאנ סע קנעדעג ךיא --

 .ןײרַא טכַאלש רעד ןיא קעװַא זיא ןַאמילאס ןוא

 -עגנָא ירוגנאס טָאה -- ,ןעזעג טָאה ןאקאכ רעסיורג רעד סָאװ ,םיוב רעד --

 . . . סקניל ןוא סטכער ןגייווצ ייווצ טַאהעג ךָאד טָאה -- ,ןביוה

 ןגנַאהעגּפָארַא ןענייז ייז ,ןגיוא יד רַאפ רָאלק רעדיוו טציא סע עז ךיא ,ָאי --

 ןגייווצ יד ןוא -- סקניל ,סטכער -- ןּפַאכנָא ייז טלָאװעג בָאה ךיא .תוריּפ טימ לופ

 . + . ןכָארבעגּפָא ךיז ןבָאה

 ?םַאטש רעד ןוא --

 ךיא בָאה -- ךעלטייד ץנַאג טציא ךיז ןָאמרעד ךיא -- םַאטש םעד ןיא --

 וצ ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה רימ םורַא םירָאװ ,גנורַאּפשנָא ןַא ןוא טלַאהנָא ןַא ןענופעג

 . . ..ןטלעװ ןרעק

 .ןירוגנאס טקוקעגנָא קידנגערפ טָאה ןוא ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא ןאקאכ רעד

 ,טכַארטרַאפ ךיז טָאה ירוגנאס

 -- ,לכש רעזנוא טיול יירפ ןשטייט ! םולח ןקיזָאד םעד ןלָאז רימ ןעוו ---

 .רעשרעה א ןָאטעג קוק ַא רעכיזמוא טָאה ירוגנאס

 !ןדיי יד ןופ 1 וד ,טייהרעטרעטשעגמוא דער ---

 ,הרות רעקיליײה רעד ףיוא טזייוו םַא ועד זַא ,טגָאזעג ןַאד רימ ןטלָאװ --

 ןופ ,השמ רעריפ רעזנוא ךרוד טיג2 רָאװעג טרעפטנעעגרעביא זנוא זיא סָאװ

 ןבערטש סָאװ ,אקעמ ןוא תרצנ -- |  ייווצ סױרַא ןענייז םַאטש ןקיזָאד םעד

 -לכ-ףוס רעבָא זיא טפַאשרעה עקיזָא .טלעװ רעד רעביא טפַאשרעה ךָאנ עדייב

 -- ןוא ןיילַא םַאטש םעד טרעשַאב ףוס

 ? ױזָא ---
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 ןענעקרעד וצ ןרָאװעג טלייוורעדסיוא זיא םירזוכ יד ןופ רעשרעה רעד ןוא --

 . ..+ ערעדנַא עלַא יו רעירפ ,רעטשרע רעד סָאד

 .עזיוּפ ַא ןרָאװעג זיא'ס

 ןילַא ןיוש בָאה ךיא -- ,טגָאזעג ןאקאכ רעד טָאה -- ,ןדיי יד ןופ םכח --

 "םיקלא תודחאק ןבלַאה רעדָא ןצנַאג םעד ןופ תונומא יד טייהרעליטש ךיז רַאפ
 םולח ןיא ןזיוועג ךיז טָאה סָאװ ,דליב ןקיזָאד םעד רעטנוא טלעטשעגרָאּפ לקנוט

 ,טשינ ךיוא ךָאד טסגָאז ןילַא וד רעבָא -- ןרוטנָאק ערָאלק ןיא ןגיוא עניימ רַאפ

 םולח רעד זַא ,טגָאזעג זיולב טסָאה -- ,גנוקעלפטנַא עכעלטרג ַא זיא םולח רעד זַא

 ןופ ןעקנַאדעג עקיזָאד יד רעבָא ביוא .גָאטײב תובשחמ יד ןופ דליב-לגיּפש ַא זיא
 ןפור ןַאד ,תמא םעד ןופ רעױּפַאק זיא עכלעוו ,גנוטכיר ַא ןיא ךיז ןגעװַאב גָאט

 ,יבר רעגולק ,רעבירעד .טכַאנ רעד ןופ רעדליב עשלַאפ יד סױרַא טכייל ךָאד יז

 ךיא טלָאװ ,תמא זיא םולח ןיימ ןופ ןורתּפ ןייד זַא ,לכש ןפיוא ךיז טגייל רימ םגה

 עכעלטסעק יד זַא ,ךָאד טגָאז דנַאטשרַאפ רערָאלק רעד . . . ןשרָאפכָאנ ןלעװ ךָאד

 יד יא ןגייווצ יד יא ,עלַא ייז םגה ,םַאטש רעד טשינ ןוא ןגייווצ יד ןגָארט תוריּפ

 לעװ ןוא ןשרָאפ ןוא ןכוז ליוו ךיא . . . םַאטש םעד ןופ הקיני רעייז ןעיצ ,תוריּפ

 טמיטש סָאװ ,טַאט יד זיא יו ןוא ואוו ,ןייגרעד טשינ לעװ ךיא ןמז-לכ ,ןעור טשינ

 ,רעבָא ךיא ליוו דניצַא ןוא ,ירוגנאס ,טרעהעגוצ ךיד בָאה ךיא -- .ןליוו םעד טימ

 טיג ןייד ןופ ערעל יד סָאװ ,ןרעוװ ריואוועג ןוא ןרעה ךיד ןלָאז ערעדנַא יד ךיוא זַא

 "וצ ךיז טעװ ןַאמילאס ןוא קילג טימ ןקידנע ךיז טעװ המחלמ יד זַא ,וצרעד טגָאז

 .םירקיע ענייד ןעגנערברָאפ טַאר ןופ הפיסא רעד רַאפ זנוא וטסעװ ,ןרעקקיר

 טייזברעמ רעד ןיא זיא ץַאלַאּפ-עטראהרדיס םעד ןופ קעריפ רעסיורג רעד

 ,רעטַאעטיפמַא ןַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ,ןעלגיה עקיגַאזגיז ןופ טלגנירעגנייא ןעוועג

 טימ ןרָאװעג לופ דלַאב ןענייז עכלעוו ,סעדַארטסע יד ןביוהרעד ךיז ןבָאה טרָאד

 -עכלעוו ַא טַאהעג רָאנ ןבָאה סָאװ ,יד ללכב ןוא ,תוררש עלַא ,סרערעהוצ ןוא טסעג

 .ןענופעג ָאד ךיז ןבָאה ,טייקכעלטנפע רעד וצ רעדָא טאקאנאכ םוצ גנואיצַאב זיא-סע

 ץַאלַאּפ ןופ ןטרָאג ןיא טריפעג טייז רערעדנַא רעד ןופ טָאה רעכלעוו ,ןָאיליװַאּפ ןיא

 -סלדנַאה עסיורג יד ,טאקאנאכ םעד ןופ םימכח יד טצעזעגסיוא ךיז ןבָאה ,ןײרַא

 ןָא-ןביוא .טפַאשלעזעג רעד ןופ ינּפ יד ןוא ןדנַאטש יד ןופ רעייטשרָאפ יד ,ןטַאנגַאמ

 יב :ןאלוב ןאקאכ רעד ןסעזעג זיא לוטש-ןרע רענרעדליג ןייז ףיוא ייז ןשיווצ

 ןייז ייב ץַאלּפ רעד .רָאטַאפמוירט רעד ,ןַאמילאס ןסעזעג זיא טנַאה רעטכער ןייז

 ,קידייל ןעוועג זיא ,סאנעמאה ןאנעּפ םעד ןופ ,טנַאה רעטכער

 קלָאפ סָאד טגנערדעגפיונוצ ךיז טָאה ןָאיליװַאּפ םעד ןוא עדַארטסע רעד ןשיווצ

 םעד ןטלַאהנײיא טזומעג ןבָאה דרעפ ףיוא טײלכַאװ זַא ױזַא ,זייוותונחמ עצנַאג

 ,גנונדרָא ןוא ור יד ןטיהוצּפָא ידכ ,ןָאט וצ גונעג טַאהעג ןבָאה ןוא םָארטש

 םעד טימ ןעמַאזוצ ןטרָאג ןופ טייז רעד ןופ רעהַא ןעמוקעגנָא זיא ירוגנאס יבר
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 ןָאטעגנָא ןגנַאגעג רע זיא םיבוט םימי עסיורג יד ןיא יוװ ױזַא .םיברוקמ סנאקאכ

 יד ןוא רָאה ענייז ,לטרַאג םענרעדליג ןטיירב ַא טימ קָאר םענעסעלטַא ןסייוו ַא ןיא

 ַא טימ טניישעג טָאה םינּפ ןייז רעבָא ,ןרָאװעג סייוו טייצ רעד רַאפ ןענייז דרָאב

 -ַאב םיא רַאפ טָאה'מ סָאװ ,המיב רעד ףיוא ףױרַא זיא רע .טייקשירפ רעכעלטנגוי

 ךיילג רעבָא ,ןאקאכ םעד וצ ןעוועג טדנעוועג קילב ןייז זיא סטכער זַא ,ױזַא טמיטש

 יד וצ ןדער ןוא ןקוק טנעקעג עדַאנָאלָאק רענעפָא רעד ךרוד רע טָאה ךיז רַאפ

 ,רעטנורַא סעדַארטסע

 סרעדעפ טימ ןלוטש ףיוא רענעמ ייווצ ןסעזעג ןענייז המיב רעד ןופ טייז ַא ןָא

 .תונעמ ןוא תונעט יד ,תובושת ןוא תולאש יד ןביירשרַאפ וצ ידכ ,טעמרַאּפ ןוא

 טָאה רע זַא ,ןירוגנאס רַאפ ןעוועג סע זיא גנושַאררעביא עלופדיירפ ַא רַאפ סָאװ

 .ןענאזשלאב ןוא ןיפסכ טנעקרעד סיפ ענייז ייב סרעביירש יד ןיא

 ןבייהנָא טנעקעג טָאה ןאבאט ןענַאװ זיב ,עלייו עשּפיה ַא טרעיודעג טָאה סע

 ןרעגנע םעד ןופ לובג ןיא .םלוע םעד ןופ שער ןטליטשעגנייא םעד ןיא ןדער וצ

 ןוא רָאלק ןעמ טָאה ,סרעגירק טימ טלגנירעגמורַא ,ןָאיליװַאּפ םעד רַאפ ץַאלּפ

 ןבעגעגרעביא ןיז רעייז ךיז טָאה ןטרָאד ןופ ןוא רעטרעוו ענייז ןענַאטשרַאפ ךעלטייד

 ,ןסַאמ יד ןיא רעטייוו ךיוא

 ןופ דסח רעד --- ,טגָאזעג רע טָאה -- !עיראזאכ ןופ ןעיורפ ןוא רענעמ ---

 טנייה לָאז ךיא זַא ,טרָא ןקיזָאד םעד ףיוא ןפורעג ךימ טָאה ןאקאכ ןסיורג םעד

 ָאד זיא רעכלעוו ,סאנעמאה ןאנעּפ םעד טָאטשנָא ןעמָאנ סרעשרעה םעד ןיא ןדער

 ןוא רעריפ ַא ודנוא זיא סָאװ ,ןאלוב .טייג ָאד סָאװ ןיא ,עלַא טסייוו ריא .ָאטשינ

 ןוא עקיטכיר ךס ַא ,תמא ןופ געוו םעד ףיוא ןסיוטשעג למיה ןופ טרעוו ,רעטָאפ

 זַא ,רָאנ זיא קיטכיר .תומולח ענייז ןגעוו דנַאל ןיא ןעמ טלייצרעד ןכַאז עשלַאפ

 יד רעבָא זיא ואוו ,טלדַאטעג טרעוו ןָאט ןייז רעבָא ,טביולעג טרעוו ןליוו ןייז

 ערעזנוא סָאװ ,רעטעג יד ?תמא םעד וצ געוו רעד זיא ואוו ,טַאט עקיטפַאהרַאװ

 .םעד ןגעוו ןגָאז וצ טשינרָאג זנוא ןסייוו ,טנעקעג טשינרָאג ייז ןבָאה סעדייז-רעטלע

 ,םירצונ יד ייב ךָאנרעד ,םיור ןוא עדַאלעה ןופ ןפָאסָאליפ יד ייב טגערפעג רימ ןבָאה

 ןשיוצ טרעּפמַאעג ךיז ןבָאה ייז ,ַאקעמ ןוא ַאנידעמ ןופ עקילייה יד ייב ךיוא ןוא

 ...ןלעטש ןדירפוצ טנעקעג טשינ זדנוא ןבָאה ןוא -- רעטרעוו ןגעוו --- ךיז

 טנכייצרַאפ זיא סָאװ ,סָאד לװָאט ןעגנַאל ַא ןופ טנעיילעגרָאפ טָאה ןאבאט ןוא

 .יצאקלא םילסאמ םעד ןוא סענַאהָאי רעטאּפ םעד טימ חוכיוו םעד רעביא ןרָאװעג

 -- ,טדערעג רעטייוו ןאבאט טָאה -- ,םידדצ עדייב ןענייז ןעוועג הוושומ ---

 ! השמ ןופ ערעל יד ,ערעטלע ןַא ,ערעל ערעדנַא ןַא זיא ךעלרירַאבמוא ןוא קיליײיה זַא

 רעד ןופ רעייטשרָאפ ַא טרעהעגסיוא ףוסל רימ ןבָאה ,תמא םעד ןייגרעד וצ ידכ ןוא

 . ... ערעל רעקיזָאד

 רעבעגטַאר יד ןפורעגסיוא ןבָאה --- !ןַאמילאס ןוא ןאקאכ רעד לָאז ןבעל --
 רעכלעוו ,ןומה םעד ןיא גנַאלקרעדיװ ַא ןענופעג טָאה ףור רעד ןוא רעגירק יד ןוא
 . .עדַארטסע רעד ףיוא רָאפ טמוק סָאװ ,סָאד טבעלעגרעביא שוחב רָאנ טָאה
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 ןוא ןרעהסיוא םיא ריא טפרַאד רעטציא ןוא ,טרעהעגסיוא םיא ןבָאה רימ --

 ,לארשי ןופ םכח םעד ,ןיבר םעד ןגערפ וצ ןבָאה רימ סָאװ ,תולאש יד .ןגערפסיוא

 ץרוק טציא ןרעו תובושת ענייז ,טַאר םעד ןיא טכַארטַאב טוג רעירפַא רימ ןבָאה

 יז טלמַאזרַאפ ָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,םימכח ןוא םיבידנ יד טגיילעגרָאפ רָאלק ןוא

 תובושת יד ןענייז ,ןרעגנירגרַאפ וצ ךַאז יד ידכ ןוא ; ןטכַארטַאב רעטייוו סע ןלָאז

 טימ ,חוכיוו ןופ געט ףניפ ןעזעגסיורָאפ ןענייז סע .ןפוא ןגולק ַא ףיוא טלייטעגנייא

 ןלעװ תוקספה עקיזָאד יד ןופ ךשמ ןיא .םענייא ןדעי ךָאנ הקספה רעקיגָאט-טכַא ןַא

 םעד ךיוא טָאטש ןופ ןלייט ענעדישרַאפ ןיא רענעמ עקידװעדערַאב ןוא עטנרעלעג

 ,םיחוכיוו יד ןופ אצוי-לעוּפ םעד ןגעוו ןייטשרַאפ וצ ןפוא ןטכייל ַא ףיוא ןבעג קלָאפ

 -רעד לָאז םלוע ןצנַאג םעד וצ ידכ ,עזיוּפ עניילק ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא סע

 םעד ןזָאלרַאפ ןביוהעגנָא טָאה קלָאפ ןופ לייט רעסיורג ַא :ךַאז עקיזָאד יד ןכיירג

 -עהעג רעד ןיא טרישרַאמעגּפָא טָאה לייח סָאד ךיוא ,ליּפש ןוא גנַאזעג טימ ץַאלּפ

 עדַארטסע רעד ףיוא ,ןרָאװעג רעליטש זיא שער רעד .,גנונדרַא רעשירעטילימ רעקיר

 טרעדנוה ַא ךָאנ ייז טימ ןוא ,סרעבעגטַאר יר ןוא ןַאמילאס ,קאלוב ןבילבעג ןענייז

 ,םימכח ןוא תוררש עטסערג יד ןופ

 רָאטקָאדבייל םעד ,ןסויראסא ןעזעג ךיוא ןעמ טָאה טסעג יד ןשיװצ ןָאנביױא

 ,ןאלוב ןאקאכ םעד ןופ

 -ירַא טייוו טגיינעגנָא ּפָאק םעד ,עדַארטסע רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא ירוגנאס

 רעסייוו רעד יו ױזַא ,ץנַאלג ןטרַאצ ַא טַאהעג טָאה םינּפ ןייז .רעירַאב םעד רעב

 .שובלמ ןקידבוט:םוי ןייז ןופ סַאלטַא

 טרעפטנעעג טָאה ירוגנאס עכלעוו ףיוא ,המדקה סלַא תולאש עקינייא ךָאנ

 סָאװ ןדער טפרַאדעג רע טָאה ,םיכרד עטייוו ןיא קידנכירקרַאפ טשינ ןוא ץרוק

 ןופ טייקטלייורעדסיוא רעד ןגעוו ןוא ט-ג ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעוו טסייוו רע

 ,לארשי קלָאפ

 רעבירַא ןַאד זיא ,תובָא יד זיב טלייצרעד ירוגנאס טָאה ןצַאז עצרוק ערָאלק ןיא

 ,קלָאפ ַא וצ ןסקָאװעגסיױא החּפשמ סבקעי זיא םירצמ תולג ןיא ױזַא יו ,םעד וצ

 ןרעדנַאו םעד ןוא םירצמ תאיצי ןופ םיתפומו תותוא יד ףיוא טלעטשענגּפָא ךיז טָאה

 ןטצעל םעד זיב וניבר השמ ןופ רענעמ יד טנכערעגסיוא טָאה ןוא רבדמ רעד ןיא

 ןוא טיג ןקיצנייאנייא םעד רָאפ טגָאזעג תודע עלַא ןבָאה עכלעוו ,םיאיבנ יד ןופ

 | ,הרות ןייז

 טשינ רבא ןייק ךיז טָאה רערעהוצ יד ןופ רעמינּפ עטרענייטשרַאפ יד ןיא

 רענעי ןוא ,רעיוא ןפיוא ןענאבאט טמיורעגנייא סעּפע טָאה ןאקאכ רעד .טגעװַאב

 : טגָאזעג טָאה

 השק עדער ןייד ןיא זיא ,ןדיי יד ןופ םכח וד ,ןעמעלַא זדנוא ןוא ןענַאלוב --

 ןוא ןפָאסָאליפ עלַא יו ױזַא ןָא טשינ וטסבייה רענייד גנודנירגַאב רעד ןיא סָאװ

 ,ריא סָאװ ,כַאז ןגעװ טסדער וד .רוטַאנ ןוא םלועיתאירב ןופ ,רעקידײרּפ-טיג

 רַאפ ערעל רעייא ייז ןכַאמ ,תמא ןענייז ייז ביוא ,סָאװ ןוא הלבקב טָאה ריא זיולב
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 ,קלח ןייק ןבָאה טשינ ןענעק ערעדנַא עלַא ןוא רימ רעכלעוו ןיא ,עדעל רעשיוי ַא
 טלעטשעג ייז ןוא זדנוא םורַא רוטַאנ רעד ןופ ןכַאז יד ןגעוו טדערעג טסלָאװ וד ןעוו
 ןוא רעטנענ טדערעג זדנוא וצ תודע עקיזָאד יד ןטלָאװ ןַאד ,ט"ג רַאפ תודע סלַא
 טדייש סָאװ ,םעד ןופ יװ ,זדנוא טדניברַאפ סָאװ ,םעד ןופ רעמ ןוא רעכעלדנעטשרַאפ
 | ...רעדנַאנופ זדנוא

 -טנעעג ירוגנאס טָאה -- ,טכירעג ךיז ךיא בָאה הנעט רעקיזָאד רעד ףיוא --

 רימ סָאװ ,סָאד רעבָא -- ,גנוריסערעטניארַאפ ןוא טײקמערַאװ רעמ טימ טרעפ
 ,ןביולג רעביא טלעטשעג בױהנָא ןופ ךיילג ןוויכ ַא טימ ךיא בָאה ,ןכַאז יד ןופ ןסייוו

 ףיוא ,םלועה-תאירב ףיוא ךמוס טשינ ךיז ןיב ךיא .גנַארדעג ןשיגָאל ןוא הרעשה

 .ןדער עכלעוו ,תודע עמוטש ןענייז סָאד לייוו --- רוטַאנ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד

 -עג טשינ לָאמנייק ךָאנ ךָאד טָאה סע ,ליומ ןיא ןיײרַא ייז טגייל'מ סָאװ ,סָאד רָאנ

 םעד וצ ןעמוקעג ןבָאה זייװַאב ןקיבלעז םעד טימ ןלָאז ןפָאסָאליפ ייווצ זַא ,ןפָארט

 טַאלב סעכעלטיא ואוו ,רעכיב ןענייז רוטַאנ יד ןוא טלעוו יד . . . ריפסיוא ןקיבלעז

 טשינ ןעמ ןעק ןופרעד דײשַאב רעד סָאװ ,שינעטער עלעקנוט ַא ,שינעטער ַא זיא

 .םיכרד עשלַאפ ףיוא טפָא רָאנ טכוז סָאװ ,טסייג ןכעלשטנעמ םעד ןזָאלרעביא

 טרעדנוה סקעז ברע ןענייז סע עכלעוו רַאפ ,ןטקַאפ ןפורעגנָא ךיא בָאה רעבירעד

 ןטלַאהרעד קידעבעל ךיז ןבָאה עכלעוו ןוא ןרעיוא ןוא ןגיוא טימ תודע טנזיוט

 זיא ,הרוכב ןוא טייקטלייוורעדסיוא רעזנוא עגונ רעבָא זיא סָאװ --- רוד וצ רוד ןופ

 -רעד ענעמוקַאב יד טלעוו רעד ןיא ןגָארטוצסױרַא ,עבַאגפיוא רעד טימ לוקש סע

 ,טלעוו ןוא טָאג רעביא ןשינטנעק

 טָאה ,טלעוו רעזדנוא טלַא יו ,םעד ןגעוו רע סייוו סָאװ ,הלאש רעד ףיוא

 ןרָאי לָאצ יד טלעטשעגפיונוצ תישארב רפס ןיא תורודה רדס םעד טיול ירוגנַאס

 יד ןופ טייצ רעד רעביא קילברעביא ןצרוק ַא ןבעגעג ךָאנרעד ,וניבר השמ זיב

 תופוקת יד ןופ ןצענערג יד ףיוא םימכח עטשרע יד ןוא םיאיבנ ,םיכלמ ,םיטפוש

 ריפ עיונעג ןופ לָאצ יד ןעמוקַאב םורַא-יױזַא טָאה ןוא טייצ רעקיטנייה רעד זיב

 יד ברע לָאמַא רעדיוו זיא לָאצ רעקיזָאד רעד רַאפ .רָאי טרעדנוה ףניפ טנזיוט

 ךיז ןטלַאה תורוד עלַא ןופ ךשמ ןיא ןשטנעמ ןענָאילימ סָאװ ,טקַאפ רעד ןוא הרוסמ

 טלקיװטנַא ךיז טָאה שטנעמ ןימ רעד זַא .ןצרַאה ןיא תוקפס םוש ןָא ריא ןָא טסעפ

 ךרוד רָאלק ןוא קידעבעל רעייז ןזיווַאב ירוגנאס טָאה -- ןושארה םדָא ןַא ןופ

 עסיוועג ךרוד ןוא ,ןשטנעמ עלַא ייב ןעניפעג רימ סָאװ ,ןכירטש-דנורג עסיוועג

 םייב ןעגנַאלק-רוטַאנ יד .רעקלעפ עלַא ייב ענייאצלַא ןענייז סָאװ ,ןטנעמעלע-ךַארּפש

 רעד ןיא געט יד ןופ רדס רעד ,ןלָאצי-דנורג יד ,רעצ רעדָא דיירפ ןופ ךָארבסיוא

 הליחתכל זיא טלעוװ-ןשטנעמ יד זַא ,היאר ַא ןענייז ,ןכַאז ערעדנַא ךָאנ ןוא ךָאװ

 עשידניא יד ןופ תורבס יד .רוקמ ןייא ןופ ךיז טיצ עכלעוו ,עמַאזניימעג ַא ןעוועג

 רערעדנַא רעד ןופ תוטיש עשיפָאסָאליפ עיינ יד ןופ ןוא טייז ןייא ןופ רעכיב עקילייה

 -עגּפָא ירוגנאס טָאה ,ןרָאי ןענָאילימ טלַא ןיוש זיא דרע עטניואווַאב יד זַא ,טייז

 רעיבאס יד ןופ תודוסי יד טנקײלעגּפָא ךעלטנירג טָאה רע סָאװ ,םעד ךרוד טגערפ
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 ,טסנידנצעג ןימ ןטסקידמשוגמ טעד וצ טנכערעגוצ טָאה רע סָאװ רענאמארב ןוא

 טָאה יז זַא ,טניימ עיפָאסָאליפ עשינעלעה עקידנכוז-תמא ,עטלַא יד סָאװ ,סָאד ןוא

 -רַאפ ַא יו --- טגָאזעג ירוגנאס טָאה -- רעמ טשינ זיא ,טשרָאפרעד טרּפ םעד ןיא

 .סעיזוליא ענעפַאשַאב ןײלַא ןופ גנושימעצנעקנַאדעג רעד ןיא שינעדנעלב

 המכח יד .השורי סלַא ןרָאװעג ןבעגעג טשינ תמא ןוא המכח זיא תפי-ינב יד

 טכַארבעגטױרַא ןבָאה ייז יו םעדכָאנ ןוא ,סרּפ ןוא לבב ןופ ןעמוקעג ייז וצ זיא

 טימ ןעמַאזוצ יז טזומעג ייז ןבָאה ,גנושרָאפ ןופ למיה םעד ףיוא ןרעטש עכעלטע

 יד .קירוצ ןעמוקַאב וצ טשינ לָאמנייק ןיוש ,םיור וצ ןטערטּפָא הלשממ-טלעוו רעד

 ןייק ןיא שרוש ןייק טשינ טָאה ,ףוס ַא ןָא ןוא בייהנָא ןַא ןָא זיא המכח עשינעלעה

 -עג טָאה יז סָאװ ,זיא ייברעד שודיח רעד ןוא ,הרוסמ רעקידעבעל ןופ ןדָאב םוש

 ןטלָאװ סעטַארקָאס ןוא וטסירַא ,ןַאטַאלּפ ןעוו .תמא ןטושּפ םעד ייברַאפ טבערטש

 ןגעו הרות רעד ןופ םירוּפיס יד וצ ןדנובעג טליפעג ןפוא זיא'ס-ןכלעוו ףיוא ךיז

 -עטשַאב וצ ףיוא טדנעװעגנָא טסייג רעייז ןופ תופירח יד ייז ןטלָאװ ,םלועה תאירב

 ,בגא; . . . תויאר ערערעכיזמוא ךס ַא טימ ךָאנ וצרעד ,םירוּפיס עקיזָאד יד ןקיט

 ,רעכיז ףיוא ןרָאװעג ןזיוורעד וליפַא טלָאװ סע ןעוו -- טקידנערַאפ ירוגנאס טָאה --

 ,ןביולג רעזנוא טדַאשעג טשינ רָאה ַא סע טלָאװ ,ןרָאי ןענָאילימ טלַא זיא דרע יד זַא

 ימכח יד ןוא ,דרע רעשישטנעמ רעד ןופ ןוא טלעו רעזנוא ןופ ךָאד ןדער רימ

 ,ערעדנַא ןייז טנעקעג ןבָאה טלעוו רעזדנוא רַאפ זַא ,טייקכעלגעמ יד וצ ןזָאל דומלתה

 ,?טבַאמעג בורח טָאה טָאג עכלעוו ,ןטלעוו ערעטלע

 יד ןופ רעריפ םעד סלַא טיג ןגעו רערעמ ןסיוו טלָאװעג ןַאד טָאה ןאלוב

 : : ,ןטלעוו

 ןוא רָאלק טרעפטנערַאפ יז ירוגנאס טָאה הלאש רעקיזָאד רעד וצ טיירגעגוצ

 טימ ץלַא ואוו ,טלעוו עשינַאגרָא יד ,רוטַאנ יד זַא ,ןזיוועגנָא טָאה רע ; תוכיראב

 רערעכעה ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,ןמיס ַא ןיוש זיא ,עינָאמרַאה ןיא טעברַא רעדנַאנַא

 רעד ןיא לדער םוש ןייק ןוא דילג םוש ןייק טָאה רעכלעוו ,גיהנמ ןוא רעריפ

 ןקיטכיר םעד ףיוא טשינ ןוא תילכת ַא ןָא טצעזעגניירַא טשינ ןישַאמ-טלעוו רעסיורג

 -ןיילַא ןוא עטולָאסבַא סלַא ןעגנוניישרעד יד ןרעדנואווַאב ןוא ןצַאשוצּפָא .טרָא

 ןעוועג זיא ,רעריפ-ןטלעוו םעד ןופ ןליוו ןטסכעה םעד ןופ ןסירעגּפָא ,עדנקריוו

 ךיז ןקוב םייב ןבילבעג ןענייז סָאװ ,יד ןופ תועט רעסיורג ַא רעטציא ךיוא זיא ןוא

 ןענייז ייז לייוו ,רעדליב ערעייז ןוא סרעּפרעק עשילמיה יד וצ רעדָא רוטַאנ רעד וצ

 רעד רעביא זיא סָאװ ,םעד ןוא טלעװלַא עצנַאג יד ןייז וצ ספות חוכב ןעוועג טשינ

 ןזָאל ,ןילַא ךיז רַאפ ןענייז ייז יוו ,רוטַאנ רעד ןופ תוחוכ ןוא תודוסי .יד .טלעוולא

 רעד ןופ תואופר יד ןצונַאב יוװ ,סנײאצלַא זיא -- ןבעל רעזנוא ןיא ןשימניײרַא ךיז

 םעד ןיא רעדָא ,לַאפ ןייא ןיא .ןעוו ןוא סָאװ קידנסיוו טשינ ,אפור םעד ןָא קייטּפַא

 ןַא וצ טכַארבעג רעבָא סע טלָאװ ללכב ,הלועּפ ַא טַאהעג רשפא סע טלָאװ ,ןרעדנַא

 יד סָאװ ,טימרעד ןביױהעגנָא לָאמעלַא ךיז טָאה ןצעג ןיא ןביולג רעד .קילגמוא

 ץנַאלג ןייז ןוא למיה םעד רעביא ,גנומדיוו ריא ןוא דרע רעד רעביא ןבָאה ןשטנעמ
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 ןדעי טיג ןוא ץלַא סָאד ןעמַאזוצ רע טלַאה טנַאה ןייא ןייז טימ סָאװ ,םעד ןסעגדַאפ

 -עג טָאה'מ ,זדנוא ייב ױזַא ןעוועג ךיוא סע זיא טייצ ַא .גנוטכיר ַא ןוא ליצ ַא לייט

 רעד ןיא ןזייוונָא לָאז רעכלעוו ,רעריפ ןטסקרַאטש ַא ןופ טנַאה יד ןבָאה טפרַאד

 ,בהזה לגע םעד טכַאמעג ןעמ טָאה ,ייברעד ןעוועג טשינ זיא השמ זַא ,ךייה

 טָאה רע .לארשי ןופ עטכישעג רעד ףיוא ןגיוצעגנָא ירוגנאס טָאה ןופרעד

 ,הבושת ןוא ןשזדנָאלב ,םיתפומו תותוא ןשיװצ טָאה לארשי ױזַא יו ,טלייצרעד

 גנורעדליש רעקידרעייפ ַא טימ טקידנערַאפ טָאה ןוא ,טָאג וצ געוו םעד ןענופעג

 -כיײלַאב רעצרוק ַא ןוא --- יניס גרַאב ןפיוא הרות-ןתמ ןופ -- סנ ןטסערג םעד ןופ

 ןבעל רעזנוא רַאפ ןבָאה ייז גנוטײדַאב ַא רַאפ סָאװ ,תורבדה תרשע יד ןופ גנוט

 רעד ןופ היחת רעקיטסייג רעד רַאפ ןוא טפַאשלעזעג רעד ןיא ןוא בוטש רעד ןיא

 ,טלעוו

 ,טכַאדעג ךיז טָאה סע .םורַא ןוא םורַא ןסעזעג עלַא ןענייז טּפַאגרַאפ ןוא ליטש

 רעד ךרוד ןוא ןדנוצעגנָא טיור ךיז ןבָאה אבאג םעד רעטניה ןציּפש-גרעב יד יו

 !"יכנא,ק :טרענודעג טָאה טפול

 -לימ ןוא סאנעמאה .,רעשל ןיא ןעוועג זיא חוכיוו ןטשרע םעד ןופ גנוקריוו יד

 םעד טימ טָארדעג ,רעטעג יד ןופ לּפמעט םעד ןיא קלָאפ סָאד ןפורעג ןבָאה ןימאק

 רַאפ למיה ןופ ןוא דרע רעד ןופ ןקילג עלַא טגָאזעגוצ ןוא עטראהרדיס ןופ ןרָאצמירג

 רעייז ףיוא ןעגנַאגעג ןענייז עטלייצעג רָאנ ,ןביולג ןטלַא םעד יירטעג ןביילב סָאװ ,יד

 ואוו ,סעלאה ןוא רענטרעג יד טליפעגרעביא ןסַאמ עסיורג ןיא טָאה קלָאפ סָאד .ףור

 ,הרות רעשידיי רעד ןופ טנעיײלעגרָאפ ןבָאה םירזוכ ייס ןוא ןדיי ייס ,םימכח-ידימלת

 ײטשטנַא רעד ןגעוו ןוא ןשטנעמ םעד ןופ ןוא טלעוו רעד ןופ גנופַאשַאב רעד ןגעוו

 .ליזת ירמאמ ןוא םיניד ענעדישרַאפ טנרעלעג ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ גנוד

 םירזוכ ענעעזעגנָא ןוא עטעדליבעג יד ןופ ךס ַא ןבָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא

 רעשידיי רעד ןופ רוקמ םעד וצ ןעמוקוצוצ ידכ ,שדוקה ןושל ןענרעל וצ ןביוהעגנָא

 ןרעכיז ַא ייברעד טַאהעג טָאה ןוא רעירפ ןָאטעג ןיוש סע טָאה ןיילַא ןאלוב .הרות

 .ןַאמילאס רצעישרוי ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא רעריפ

 -רעביא טאנאקאכ ןופ לגיה םעד ףיוא דליב סָאד ךיז טָאה םורַא געט טכַא ןיא

 רערעהוצ יד רַאפ סעירעלַאג יד ףיוא ףיולעגנָא רעד זיא לָאמ סָאד ןוא ,טרזחעג

 תוכיראב טָאה ירוגנאס .גנונדרָא יד ןטלַאה טזומעג ןבָאה רענלעז זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג

 יד זַא ,םעד ןגעוו טדערעג טָאה ,ט-ג ןופ ןטפַאשנגיײא יד ןוא ןעמענ יד טרעלקרעד

 טדערעג טָאה ,רעדליב ןופ ןושל ןיא טלעטשעגרָאפ טרעוו ך"נת ןיא תיקלא:תגשה

 ,האובנ רעד ןופ תוהמ םעד ןגעװ ,דנַאל ןקילייה םוצ לארשי ןופ תוכייש רעד ןגעוו

 -עג ךיז טָאה גנורעטסייגַאב עקילייה ַא .השודקה-ץרא רעד וצ ןדנובעג זיא עכלעוו

 רערעפיט רעייז ןיא תונברק יד טרעדלישעג טָאה רע ןעוו ,ךַארּפש סירוגנאס ןיא טליפ

 עכעלטעג יד ןיא ןשטנעמ םעד ןופ הילע סלַא ןוא ט-ג וצ תוברקתה סלַא גנוטײדַאב
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 ןירוגנאס טָאה -- הלימ יד -- ודנוא טימ דנוב ןבעלטעג םעד ןופ ןכייצ רעד ,ןכייה

 -עה רעד רַאפ ףוג רעזנוא ןופ גנוקילייה רעד ןגעוו ןדער וצ טייהנגעלעג ַא ןבעגעג

 .צלַא ןופ רעמ טדייל לארשי סָאװרַאפ ,עגַארפ סנאלוב ףיוא .ט"ג וצ הדובע רערעכ

 ץרַאה סָאד זיא לארשי לייוו, : ױזַא טרעפטנעעג ירוגנאס טָאה ,רעקלעפ יד ןשיװצ

 טייקכעלטקניּפמוא רעדעי ףיוא ּפָא טשרעוצ ךיז טפור סעכלעוו ,טייהשטנעמ רעד ןופ

 סָאד ןוא ,ןעמעלַא ןופ רעפיט טלעוו רעד ןופ רעצ םעד טליפ ןוא םזינַאגרָא םעד ןיא

 -רעדסיוא ךיא בָאה ךייא רָאנ, : םומע רפס ןיא רעטרעוו סאיבנ םעד ןופ ןיז רעד זיא

 טעװ ."ןפָארטש ךייא ךיא וט רַאפרעד ,דרע רעד ןופ תוחּפשמ עלַא ןשיווצ טלייוו

 דיז טעװ ןַאד ,ןרעוו טלייהעג ןצנַאגניא טייהשטנעמ יד ןוא ןרעו טנוזעג ףוג רעד

 רימ ןזוומ רעבירעד .לארשי רַאפ הלואג יד ןעמוק טעוו'ס ןוא ץרַאה סָאד ןעיירפ

 . .+ ךישעמ לכ לע . . . ךדחּפ ןת ןכבו; :געט עלַא ןופ ןטסקילײה םעד ןיא ןטעב

 טצעלוצ ןוא *,..ךמעל 'ה דובכ ןת ןכבוק : ךָאנרעד ןוא *...תחא הדוגא םלוכ ושעיו

 *. , . וחמשיו וארי םיקידצ ןכבוא : הגרדמ עטסכעה יד

 ןרעו טנעיילעגרעביא ןלָאז רעטרעוו עקיזָאד יד זַא ,טגנַאלרַאפ טָאה ןאקאכ רעד

 רעד ןגעוו ןדער וצ רעבירַא טזוומעג ךָאנרעד טָאה ירוגנאס ןוא שדוק-ןושל ןיא

 םייב זיא יז סָאװ ,סָאד .ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןופ הרוכב רעד ןוא טייקילייה

 טמענ ,שיבַארַא יבגל קילעטשרעטניה טייקידוועגייב ןוא טייקכייר ןיא גָאט ןקיטנייה

 רעד .קלָאפ ןופ לרוג םעד ןלייט דנַאל סָאד יו ױזַא זומ ךַארּפש יד סָאװ ,ןופרעד ךיז

 ַא זיא ,ך"נת ןופ םישרש ךס ַא ןופ סױרַא םויה-דע ךָאנ טגנילק סָאװ ,גנַאלק-רוטַאנ

 ןבעל-רוטַאנ ןוא שינעכוז-טיג רעייז ןיא ןבָאה ןשטנעמ עטשרע יד זַא ,היאר ערָאלק

 תונושל יד ןופ גנושימעצ רעד ךָאנ .ךַארּפש רעקיזָאד רעד ףיוא טדערעג ןוא טכַארטעג

 ךָאנ טָאה וניבָא םהרבא סָאװ ,ךַארּפש עשיאעמַארַא יד ןעמוקעגפיוא זיא לבב ןיא

 ענעביוהעג ןיא רעבָא ,לאעמשי ןופ ךַארּפש עשיבַארַא יד ןוא ,םידשכ-רוא ןיא טדערעג

 -ןושל סלַא טנידעג ךָאנ ץלַא שיאערבעה טָאה ןקעוצ ערעכעה וצ ןוא ןטנעמָאמ

 ןושל םעד ןופ טייקיונעג ןוא טייקנייש יד ,טייקמָאקלופ ןוא תורישע יד --- .שדוקה

 ,םילכ ענייז ןוא ןכשמ ןופ גנובײרשַאב רעד ןיא ,לשמל ,הרות רעד ןיא רימ ןעעז

 רימ ןעוו ,בויא רפס ןופ ןשינעפיטיןעקנַאדעג יד ןיא ןיײרַא ךיז ןעוט רימ ןעוו רעדָא

 דוד ןופ םירומזמ יד ןעוו רעדָא ,איבנה היעשי ןופ דייר-טסיירט יד ךרוד-ןליפ

 .המשנ רעזדנוא ןיא ּפָא"ןעגנילק םילהת סכלמה

 ,השודק רעטבעלעגרעביא-טשינ לָאמנייק ךָאנ ַא ןופ טרעטיצעגפיוא ןוא טפַאגרַאפ

 -נאס סָאװ ,ןטנעמגַארפ יד םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ טרעהעגוצ עטלמַאזרַאפ יד ןבָאה

 ןיא םילהת ןוא םיאיבנ ןופ טנעיילעגרָאפ חוכיוו ןטייווצ םעד ןופ ףוס םוצ טָאה ירוג

 : | ;שירזוכ ןוא שיבַארַא ,שדוק-ןושל

 ."גרעב יד וצ ןגיוא עניימ ףיוא בייה ךיא,

 ,רעטרעוו יד . . . גרעב יד רעטניה טרעהעג ךיז טָאה שער רעליטש ַא יו ױזַא ןוא

 רעטיוט רעד יו ,שרעדנַא סעּפע רָאג ןעוועג ךָאד ןענייז ,ןעמונרַאפ ָאד ןבָאה ייז סָאװ

 רע ןוא ,רעטסירּפ יד ןופ גנַאזעג רעטלזענעג רעד יו ,ןלימ-טעבעג יד ןופ למרומעג
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 ןעמוקַאב ץלַא טָאה לָאמַא טימ .המשנ רעד ןופ שינעפיט רעד ןיא ןדנוצעגנָא טָאה

 . . . ןבעל ַא ןוא ןיז ַא

 ןיא החגשה רעכעלטעג רעד ןגעוו טדערעג ירוגנאס טָאה חוכיוו ןטרעפ םעד ןיא

 -נצעג-בלַאה יד טגערפעגּפָא קיניזפרַאש רעייז טָאה ןוא עניילק ןיא ןוא ןכַאז עסיורג

 ,עכלעזַא סלַא טלעוו יד זיולב טריפ ,למיה ןיא טציז סָאװ ,רעד זַא ,גנוניימ עשירעניד

 רעקיזָאד רעד ןופ ;לרוג ריא ןוא רעדנוזַאב האירב עדעי ןָא טשינ רעבָא טייג םיא

 -טימרַאפ ןוא רעטעגנשיווצ ןופ סערעל עשירעריפרַאפ יד ןעמַאטש גנוניימ רעשלַאפ

 עניילק ַא זיא ןכײלגסָאד שטנעמ רעד ןוא טלעוו רעד ןופ המשנ יד זיא טיג .רעל

 ןגעקטנַא .עלעקניוו ןטצעל םעד זיב טכיל ןכעלטעג ןופ ןטכױלַאב ,ךיז רַאפ טלעוו

 ףָאסָאליפ רעד .םהרבא ןופ ט"ג םעד טלעטשעגסױרַא רע טָאה וטסירַא ןופ טָאג םעד

 םעד ךָאנ ןוא ןכַאז יד ןופ ךות םעד ךָאנ טשרָאפ רע יו ױזַא ,ט"ג ןייז ךָאנ טשרָאפ

 ןגעוו ןסיוו סָאד םיא רַאפ זיא ןליצ עלַא ןופ ליצ רעטסכעה רעד לייוו ,ןבעל ןופ ליצ

 ןופ לייוו ,החגשה סטיג ךָאנ טשרָאפעג ןבָאה רערעל ןוא תובָא ערעזדנוא ; ןכַאז יד

 וצ טבערטשעג ייז ןבָאה ,תוהמ ןייז קידנענעקרעד ,ןוא טסואוועג ייז ןבָאה םיא

 יד .ןליוו ןרעכעה ןקיזָאד םעד וצ םישעמ יד ןסַאּפוצוצ ןוא ןליוו ןייז ןענעקרעד

 ַא ןענייז הזה םלוע ןופ םיגונעת יד לייוו ,טײקנטלַאהעגנייא ןגעוו ןדער ןפָאסָאליפ

 טיײקנטלַאהעגנייא רעשירעיצרעד-טסבלעז ךרוד ןליוו רימ ;ןסיוו םעד רַאפ העינמ

 הגרדמ רעכעלשטנעמ רעטסכעה רעד וצ ,תובוט תודמ עטרעטיילעג וצ ןכיירגרעד

 ,טפַאשלעזעג ןוא גנונדרָא-טלעוו רעד רַאפ סטוג ןקידײירּפ יז ; ט"ג וצ טייקכעלנע ןופ

 ;טלעטשעגנייא ןוא טנדרָאעגנייא טוג ץלַא ךיוא זיא רוטַאנ רעכעלטעג רעד ןיא לייוו

 טמענ טיג לייוו --- ,חוכ רערעכעה ַא סטוג ןופ געוו םעד ףיוא טביירט רעבָא זדנוא

 זדנוא טכַאמ ןוא ןשינעפעשַאב ענייז עלַא טנַאה רעכעלרעטָאפ רעקידנביל ַא טימ םורָא

 . . . רעדירב רַאפ ןעמעלַא םורַא-ױזַא

 רעד סָאװ ,סנױזַא סעּפע זיא טפַאשלעזעג רעד וצ ,הכולמ רעד וצ גנואיצַאב יד

 רענייא רעדעי ןעק רעבירעד ןוא לכשייּפ-לע ןעמענַאב טשרע סע ףרַאד שטנעמ

 דליב ןגייא ןייז ךיז ןפַאש ןוא ןתובייחתה ענייז ןופ לובג םעד ךיז רַאפ ןעמיטשַאב

 טיול םינּפ ןייז ךיוא בגא טרעדנע רעכלעוו ,טפַאשלעזעג רעד ןופ רדס םעד ןגעוו

 ,זדנוא ןיא טקעטש סָאװ ,רעבָא עכעלטעג סָאד .ןדנעטשמוא יד טיול ןוא טייצ רעד

 -ָאד רעד ןוא ,געוז ןייא ףיוא ןעמעלַא זדנוא טביירט ,קיביײא טקיטלעוװעג ןוא טקריוו

 -מוא ךיוא זיא זדנוא רעביא טיג יװ ױזַא ,ןקוררעביא טשינ ךיז טזָאל געוז רעקיז

 .ךעלרעדנערַאפ
 ףיוא ןגערפ ןָאטעג םיא טָאה קלָאפ סָאד זַא ,ונבר השמ ךיוא טָאה רעבירעד

 זיא טי-ג2 זַא -- רָאנ יװ ,הבושת ערעדנַא ןייק ןבעגעג טשינ ,ט-ג ןופ ןעמָאנ םעד

 ץנעטסיזקע ןייז ןגעוו ןסיוו סָאד טרעיינ ,ט"ג ךָאנ ןשרָאפ סָאד טשינ ."ןייז טעוו ןוא

 סָאװ ,ט"ג ןופ דליב סָאד .רקיע רעד זיא סָאד -- המשנ רעזדנוא ןופ שינעפיט רעד ןיא
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 ,תוגשה עכעלשטנעמ ערעזדנוא ןופ עקַאט טמַאטש ,ןצרַאה רעזדנוא ןיא ןגָארט רימ

 עטצעל יד ןפיירגַאב וצ חוכב טשינ ןענייז רימ סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טשינ רעבָא

 -בַא רעד ןיא טיג ןייז וצ ספות .תוינחור ענייר ןייז שוחב ךָאד רימ ןליפ ,הגרדמ

 טשינ זיא סָאד --- ןפָאסָאליפ יד ןליוו סָאד יו ,וצרעד ןעניד ןוא עיידיא רעטקַארטס

 .טייקשידרע רעד ןופ אשמ יד ךיז ףיוא טגָארט רעכלעוו ,ןשטנעמ םעד ןבעגעג

 ,תולאש טימ ןגיוב םעד ןופ טנעיילעג ןאבאט טָאה -- ,ראפ ךייא טלַאה'מ --

 -עג טשינ ריא טָאה טיג ןופ רערעייא שינעטנעקרעד רעקיזָאד רעד רַאפ זַא --

 וליפַא .שינעטנעקרעד רעייז רַאפ ןפמעק ןָאטעג ןבָאה ערעדנַא יד יו ױזַא ,טפמעק

 ןשירצונ ןופ רעריטרַאמ יד יו ױזַא ,ןדלעה ןייק ןעוועג טשינ ןענייז ערעייא םישודק יד

 ךיז ףיוא ליטש ןבָאה עכלעוו ,רעדייל עמורפ זיולב טרעיינ ,ןביולג ןשימַאלסיא ןוא

 ,ףמַאק ךרוד טלעװ רעד וצ ןגָארטעג טשינ רעבָא טיא ןבָאה ,לרוג םעד ןעמונעג

 רעבָא טָאה ריא ,ןדייל ןיא קרַאטש ריא טייז ,טײרּפשעצ ןוא טייזעצ טנעז ריא טניז

 רעסיורג רעד וצ ט-ג ןגעוו ןסיוו רעייא טימ ןעמוק וצ ןליוו ןייק ןוא חוכ ןייק טשינ

 ,טלעוו

 ערעדנוזַאב עקיזָאד יד ןטכיײלַאב וצ טייהנגעלעג יד ןגָארקעג ירוגנאס טָאה ָאד

 / :הרובג עתמא ,עקידנדייל

 ןענעפע וצ ןוא ןדייל ערעזדנוא טימ ףוס ַא ןכַאמ וצ גונעג זיא טרָאװ ןייא ---

 טסייה טרָאװ עקיזָאד סָאד ןוא ןיירַא טלעוו רעיירפ רעקיטכיל רעד ןיא ןריט עלַא זדנוא

 ףיוא ריא ןוא ,רעטעּפש ןעמוק טעװ טלעוו יד ,ןרעה לארשי ףרַאד לכ-םדוק !*עמש;

 ןופ טכיל םעד וצ עטקעװעגפיוא יד ,עטלייװרעדסיוא-ט-ג ןופ יד -- רעירפוצ

 | . . . ןעניגַאב

 ןיא ןפרָאװעג טרעוװ סָאװ ,לדנרעק-העירז סָאד טרעדלישעג טָאה רע תעשב ןוא

 סױרַא טייג סע זיב ,ףיוא ףוסל טצָארּפש ןוא טרָאד טריוי ,דרע רעצרַאװש רעד

 : גנַאלק ןשיאיבנ ַא ןעמוקַאב לוק ןייז טָאה ,טייקיטכיל רעד ףיוא

 , . . רעייז סט-ג זיא לארשי --

 ,טכורפ יד קיטייצ ןכַאמ עטשרע יד טעװ סָאװ ,דלעפ סטדג זיא עיראזאכ ןוא --

 ,טַאר םעד ןופ ןעמיטש ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה --

 -םיונוצ םירקיע עצרוק ןעצ ןיא ירוגנאס טָאה עדער רעטצעל ,רעטפניפ ןייז ןיא

 ןשטנעמ םעד ןופ תילכת םעד .טלעוו ןוא טיג עגונב הנומא עשידיי יד טסַאפעג

 רע ןוא ,םירקיע סקעז ןיא טקירדעגסיוא רָאלק רע טָאה ,ט"ג וצ גנואיצַאב ןייז ןוא

 -ידיי רעקירעי-טנזיוט רעד ןופ גנורעדליש רעקידנּפַאכרַאפ ַא טימ טקידנערַאפ טָאה

 ןבירשעג טייטש סע יוװ ,דנַאל ןקילייה ןיא לארשי ןופ הלואג רעד ףיוא גנונפָאה רעש

 זיא סע םירָאװ ,ןויצ ףיוא ךיז ןעמערַאברעד וצ ףיוא וטסייטש טָא; : םיליהת ןיא

 עריא ןעמענמורַא ןלָאז רעניד ענייד זַא ,העש יד ןעמוקעג ,ןבעגרַאפ וצ טייצ יד ןיוש

 | ."דרע ריא טימ ךיז ןסנקראפ ןוא רענייטש
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 קלָאפ ןיא .גנונרעלַאב יד טקידנערַאפ טשינ ךָאנ ךיז טָאה סעדער ףניפ יד טימ

 ,הרות רעד ןופ םירקיע ןוא ןטקנוּפ יד ; ןביוהעגנָא טשרע ךיז יז טָאה דנַאל ןיא ןוא

 ןוא ,ןעגנונרעלַאב עיינ רַאפ דוסי סלַא טנידעג ןבָאה ,טעברַאעגסיױא טָאה ירוגנאס סָאװ

 סיוא-גָאט ןייא-גָאט ןבָאה ,ןענַאמילאס ןופ עטקישעג ,ןשטנעמ עקידווענעק-ליואוו

 ןבָאה ןדנַאטש עלַא ןופ ןוא ןטכיש עלַא ןופ ,קלָאפ ןשיווצ ערעל עיינ יד טײרּפשרַאפ

 ןוא רעטרעז ןרעל עיינ ןכוז טזומעג רדסכ טָאה'מ זַא ,רערעהוצ ליפ ױזַא טמָארטשעג

 ,סרערעל עיינ

 ןעמוקעגרָאפ זיא רעדלעפ יד ןופ גנולמַאזנייא יד .רעמוז רעד רעבירַא זיא ױזַא

 ךיג רעייז ךיז טשרעוצ רעיאדסח יד ךרוד ןבָאה סָאװ ,םילהת ןופ םירומזמ רעטנוא

 "גייו יד ,רעגירק ענעזעוועג יד ןשיווצ ןרָאװעג טבילַאב קרַאטש ןוא טײרּפשרַאפ

 ,טשיורעג ןוא טמיושעג טָאה םי רעד ןוא ןביורט ןיא לופ ןענַאטשעג ןענייז רענטרעג

 סעּפע וצרעהַא ןגָארטעג טלָאװ רע יוװ ךיילג ,טניוו ןקידרעמוז-ףוס ַא ןופ טלטרעצעג

 . . . סעסיורג ןוא סעיינ

 ןעוועג זיא סָאד .לולא ןופ רפוש רעד ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה הנוכש רעד ןיא

 זייוורעקילדנעצ .ןייטשוצייב טשינ טקאלעג ןוא ןפורעג טָאה רעכלעוו ,לַאנגיס-למַאז ַא

 ןדנַאטש עלַא ןופ ןוא ןטכיש עלַא ןופ ןעמוקעג ןעמ זיא זייוורעטרעדנוה רעטעּפש ןוא

 ,הנומא רעשידיי רעד ןופ דנוב םעד ןיא ןרעוו וצ ןעמונעגנָא ,אבאג םעד ןופ רעטנורַא

 ַא רַאפ סָאװ ןוא תונכס ַא רַאפ סָאװ ,ןגנוזייוונָא עלַא ףיוא ,ןשינערָאװַאב עלַא ףיוא

 ךַאז םוש ןייק :ץורית ןייא טַאהעג ייז ןבָאה ,טימ טגנערב ןביולג רעיינ רעד תורמוח

 לוק םעד ךָאנ ןייגוצכָאנ זיוה-רעשרעה רעייז טימ ןעמַאזוצ ןטלַאהּפָא טשינ ייז ןעק

 םעד ןביילב וצ יירטעג ןופ ןקערשּפָא טשינ ןיוש ייז ןעק ךַאז םוש ןייק ןוא תמא ןופ

 ! טייקיטכערעג ןוא עביל ןופ ט-ג ןתמא םענענופעג

 ןדנירג טזומעג ןעמ טָאה טָאטש רעשירזוכ רעד ןופ ןלייט ענעדישרַאפ ןיא

 םייקמ ױזַא יו ןוא ךַארּפש רעקילייה רעד ןוא םירפס עקילייה יד ןענרעל וצ םירדח

 המכסה סירוגנאס טימ ןוא שטנואוו סנַאמילאס ףיוא .תד ןופ ןטָאבעג יד ןייז וצ

 .םירוחב-הבישי יד ןופ ןרָאװעג טריפעג םירדח עקיזָאד יד ןענייז

 טשינ ְךיז רעדניק עגנוי ןוא רענעמ עטרָאיַאב ןבָאה טצרַאהַאב ןוא קיטומ

 םעד ךרוד ,ךעלרעסיוא ךיוא לארשי ןופ טיג טימ דנוב םעד ןסילש וצ ןקָארשעגּפָא

 ,רעּפרעק םעד ףיוא ןכייצ

 -ירפ ןופ ןעלּפענ עטכייל .,ןייגסיוא םייב ןטלַאהעג טָאה רעמוז רעמערַאװ רעד .

 ערָאלק ףיוא קידנגָאזנָא ,טנָאזירָאה ןרעביא םי ןופ ןעמיווש וצ ןעמוקעג ןענייז ןגרָאמ

 ,הנוכש רעד ןיא טלַאשעג טָאה לולא ןופ רפוש רעד רעמ סָאװ .טסברַאה ןופ געט

 ,םישרדמ יתב יד ןיא רעמינּפ עדמערפ יד ןופ לָאצ יד ןרָאװעג זיא רעמ ץלַא

 ןגָאװ רענרעדליג סנאלוב ןאקאכ םעד זיא הנשה שאר ברע ןופ גָאט םעד ןיא

 -עג ריואוועג זיא'מ ןעוו .ירוגנאס ןסעזעג זיא ןאקאכ ןבעל .םי גערב םוצ ןרָאפעג



 ןעגנולייצרעד 202

 טָאה רע יו םעדכָאנ ,ןיד ןטיול ןעוועג לבוט טרָאד ךיז טָאה ןאקאכ רעד זַא ,ןרָאװ

 רעקיּפעק-טנזױט ַא טָאה ,תונכה עלַא ןָאטעגּפָא טַאהעג ליטש רעד ןיא רעירפ ןיוש

 םעד טימ ןגָאװ םעד טרַאװעגּפָא טאנאקאכ ןופ לגיה םוצ גנַאגפױרַא םייב םלוע

 ןופ לוטש-ןיורט ןשידיי םעד ףיוא ןאקאכ רעטשרע רעד !ןאלוב לָאז ןבעלא :ףור

 *! ףיראזאכ

 יד טזומעג םירזוכ יד ןופ טָאטש רעד ןיא ןעמ טָאה םיארונ םימי יד ףיוא

 הנוכש רעד ןופ עקידווענעקליואוו .הלפת-יתב ןיא ןעלדנַאװרַאפ םינינב עסיורג

 הדובע יד טריפעגנָא ןבָאה ,השודק ישימשת עקיטיינ יד טגרָאזַאב ךיוא ןבָאה עכלעוו

 ,םילהת ןופ םירומזמ ןוא הרות רעד ןופ תושרד טימ ,רפוש ןופ ןלַאש ןוא הלפת טימ

 ןוא ןענאלוב טימ ןעמַאזוצ ןבָאה לַאז םענערָאמרַאמ ןסייוז ןיא ,אפוג טַאנַאקַאכ ןיא

 ןעוועג רייגמ ךיז ןבָאה עכלעוו ,סרעבעגטַאר ןביז ענייז ןופ ףניפ ןוא ןענַאמילאס

 ןעוועג זיא הלפת-לעב ;הנידמ רעד ןופ ינּפ יד טנוװַאדעג ,ןאקאכ םעד טימ ךיילג

 רבח ןוא טניירפ םעד רעפלעהַאב סלַא ךיז וצ טָאהעג טָאה רעכלעוו ,יאדסח-ןב

 ,יקזח םענייז

 ןאנעּפ ןופ ליּפשיײיב םעד ןָאטעגכָאנ טשינ טָאה רע .טלעפעג טָאה ןימאקלימ

 ףיוא טפָאהעג ץלַא ךָאנ טָאה ןוא טפיג-רעכעב םעד ןקנורטעגסיוא טשינ ,סאנעמאה

 .ןפָא ןענַאטשעג ץלַא םיא רַאפ ךָאנ זיא לּפמעט רעייז סָאװ ,רעטעג יד ןופ סנ ַא

 ךיז טָאה סע ואוו ,ץַאלּפ-אגאלאב םעד טדליגַאב טָאה טסברַאה ןופ ןוז עדלימ יד

 קלָאפ טגיילעגפיוא קידבוט-םוי ַא טלמַאזעגפיונוצ הנשה שאר גָאט ןטשרע םעד

 עיינ ףיוא טריפעגסיורַא ייז טָאה רעכלעוו ,רעשרעה םעד *בוט-םוי טוג, ןגָאז וצ --

 הנומא יד זַא ,ליומ סנאבאט ןופ ןעמענרַאפ וצ ןוא ,חור תחנ ןוא קילג ןופ ןגעוו

 ךיוא םגה ,עשידיי יד ןיא ללכב קלָאפ ןשירזוכ םעד ןופ ןוא טאנאקאכ םעד ןופ

 דנורג רעד .טרירעלָאט ןביילב ,ןביולג-רעטעג רעטלַא רעד םכותב ,סנביולג ערעדנַא

 םעד טרעלקרעד ןעמ טָאה ױזַא -- תוכלמ םעד ןופ תונקת עלַא רַאפ דוסי רעד ןוא

 יד ןופ גנושטייטסיוא רעד טיול ,יניסמ הכלה יד ןייז האלהו םויהמ טעװ -- קלָאפ

 וצ תובישי ןוא םירדח ןרעוו טעדנירגעג דנַאל ןצנַאג ןיא ןלעװ סע ןוא ,םימכח

 .הרותה דומיל םעד ןטײרּפשרַאפ

 ַא ןופ ףליה רעד טימ גארטפיוא םעד ןעמוקַאב טָאה ירוגנאס קחצי יבר

 ילבב דומלת ןוא הרות רעד ןופ ךמס ןפיוא ןטעברַאוצסיױא םימכח-ידימלת עיגעלָאק

 טכער עכיילגג :טסיײג םעד טימ ןעגנורדעגכרוד ,הנידמ רעד רַאפ תונקת עיינ יד

 ."ןעמעלַא רַאפ

 טמַא םעד ןדנוברַאּפ ךיוא טציא ןעמ טָאה עבַאגפיוא רעכיוה רעקיזָאד רעד טימ

 ןופ ןעמָאנ ןיא ןָאט וצ ןוא ןדער וצ ךיז ףיוא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,ןאנעּפ םעד ןופ

 ןאנעּפ ןופ טמַא םעד ךרוד םיא לָאזמ ,ןטעבעג טָאה ירוגנאס רעבָא .ןאקאכ םעד

 םעד ןיא ןייז-קסוע טזומעג רע טָאה רעטציא סָאװ ,ןענרעל ןייז ןופ ןסײרּפָא טשינ

 ,ןאבאט ,רע זיא -- ןדלָאמעג ןאבאט טָאה ױזַא -- רעבירעד .רעירפ יװ רעמ ךָאנ

 ןיא ןירַא םיא טָאטשנָא טייג ירוגנאס ןוא ,ןאנעּפ סלַא ןפורעגסיוא ןָא טנייה ןופ
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 ןימאקלימ יוװ תויה ,הרותה דומיל םעד ןופ רעריפנָא רעטסכעה רעד סלַא טַאר םעד

 ןקידנערַאפ וצ ידכ ,טמַא-הכולמ ןייז ןופ ןטערטוצסױרַא רעכיילג רַאפ ןענופעג טָאה

 סנַאמילאס ךרוד ןרעוו ןעמונרַאפ טרָא ןייז לָאז ,לּפמעט סעטראהרדיס ןיא ןבעל ןייז

 -ַאטשעגיײב יירטעג המחלמ רעד ןיא ךיוא םיא זיא רעכלעוו ,טניירפ ןטוואורפעגסיוא

 םעניילק ןייק טשינ בגא טָאה ןוא טיוט ןופ ןעוועג ליצמ שפנ-תריסמ טימ םיא ,ןענ

 ,קלָאפ ןשירזוכ םעד ןופ הילע רעקיטסייג רעקיזָאד רעד ןיא טַאהעג קלח

 -ןב ןבעל לָאז -- דיירפ רַאפ טלַאשעג קלָאפ סָאד טָאה -- !יאדסחד-ןב --

 ! יאדסח

 םעד ןופ גנַאגרעביא רעקידהיסהרפב רעד ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא טימרעד

 | | ,טייקשידיי וצ קלָאּפ ןשירזוכ

 ןייק גרעב יד רעביא םיחולש ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןענייז בוט םוי ךָאנ ךיילג

 עטוג יד ,ןעניואוו ןדיי ואוו ,םוטעמוא ןגצרטוצרעדנַאנופ זַאקװַאק ףיוא ןוא םירק

 םיצפח ערעדנַא ןוא ןילפת ,םיתילט ,םירפס עקילייה טרָאד ןפַאשוצנייא ןוא ,הרושב

 .תד ןכעלגעט םעד ןופ

 קירוצ ןעמוקעג םורַא געט ןביז-סקעז ןיא ןיוש ןענייז םיחולש יד ןופ ךס ַא

 יד ןופ השודק ישימשת -- גרעב יד רעטניה רעדירב יד ןופ תונתמ עכייר טימ

 ךיוא .תוכרב עכעלרעדירב עטסקיצרַאה יד טימ ןוא ,ןלוש ןוא םישרדמ-יתב עשידיי

 לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןגיוצעגוצ טָאה'מ עכלעוו ,םימכח-ידימלת ןוא רערעל טימ

 יאצומ ןוא ,םירוּפיכה-םוי רעד ןעמוקעגנָא זיא ױזַא .הנידמ רעשידיי רעיינ רעד רַאפ

 ןופ ףור ןקידרעייפ םעד טימ ןעגנולקענּפָא םירזוכ יד ןופ טָאטש יד טָאה רוּפיכ-םוי

 :קלָאפ םעיינ םעד ןופ ןעמיטש טנזיוט טרעדנוה

 !!!ט-ג זיא רעקיבייא רעד --
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 םײהַא געוו רעד
 (טײב רעד ןופ טנעמוקטד א)

 ...ךורב ןרָאװעג זיא סירָאב ןופ ױזַא יו (א

 החּפשמ-ןריקנַאב רעד ןופ ןוז רעטסגנוי ןוא רעטירד רעד ןעוװעג זיא סירָאב

 | ,עדליוו

 יד ןופ םיחילש יד ןגעוו תונורכז ןטיהעג ךָאנ טָאה עדליוו טרעברָאנ רעטָאפ רעד

 טכוזַאב ןבָאה סָאװ ,ןילרעב ןיא סרעדערכיילב יד ןוא טרופקנַארפ ןיא סדלישטָאר

 ןעמונעג ךיז טָאה ןיילַא רע .ןדייז ןוא רעטָאפ ןייז ןופ זיוה-קנַאב סָאד ךעלטפעשעג

 רעמ ןבעגעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנומענרעטנוא עלעירטסודניא וצ ,ןטפעשעג ערעדנַא וצ

 רע .ןעלטעצ-סרוק עכעלגעווַאב-קידנעטש יד יװ ,ןעיידיא עשירעפעש ענייז תויח

 סרעדנוזַאב רָאג יװ ,ןפָאלש טוג, -- ןגָאז טגעלפ רע יװ --- טלָאװעג רעכיג טָאה

 ןרָאװעג זיא השורי סרעטָאפ םעד ןוא ןסקַאוװעג ןגעמרַאפ ןייז זיא יוו-ייס ,"ןסע טוג

 רעבָא רעמָאט .דיירפ ןייק טפַאשרַאפ טשינ םלועל םיא טָאה אפוג סָאד .רעסערג

 זיא ,ןעלקערב ןָא טבייה ןגעמרַאפ ןייז זַא ,טרעקרַאפ טכַאדעגסױא םיא ךיז טָאה

 טלדנַאוורַאפ ןרָאװעג זיא רעצ רעד ןוא רעצ סיורג טימ טלופעגנָא ןרָאװעג ץרַאה ןייז

 | ,טפַארק-טַאט רעשירפ ןיא
 ןכעלשטנעמ ןיא טפַארק-ביירט עטוג ַא זיא ץיזַאב םעד ןטלַאהרעד וצ ארומ יד

 ,ךייח רעד ןיא ןבילבעג זיא עדליוו טרעברָאנ --- ןבעל
 טשינ טָאה ןוא ןטפעשעג ןיא ןענַאטשרַאפ טשינרָאג טָאה סָאװ ,אדיא יורפ ןייז

 -ַאבמוא ערעדנַא ןיא ךיז טגעװַאב רעכלעוו ,ןַאמ ןפיוא טקוקעג גנורעדנואווַאב ןָא

 רעד ןופ עמַאד יד ןליּפש וצ רעגַאב-דובכ םעד טַאהעג טשינ טָאה -- ןטלעוו עטנַאק

 .טפַאשלעזעג רעסיורג

 -רַאפ טָאה ,םירוחב ענעדישרַאפ תוהמ ןיא ,עטנוזעג יירד יד ןופ גנואיצרעד יד

 ךָאנ טָאה ,סירָאב ,רעטסגנוי רעד .הנותח ריא ןופ ןרָאי עטשרע עצנַאג יד ןעגנולש

 רעדירב ייווצ ענייז ןעוו ,טייצ רעד ןיא רעטומ ןייז ןופ ןבעל סָאד טליפעגסיוא ץלַא

 רָאטקָאד רעגנוי סלַא ,ילע :ןבעל ןטימ ןיא סיפ עדייב טימ ןענַאטשעג ןיוש ןענייז

 ןייז ןופ ןזיוה-קנַאב ןיא ,סמעשזד ןוא ,ןגייטש ןיא טלַאה סָאװ ,קיטקַארּפ ַא טימ

 .רעטָאפ

 ןקיאעפ-"המחלמ ןיא ןטסטלע םעד זיולב ןפָארטעג טָאה המחלמ-טלעוו יד

 רָאטקָאד סלַא טנידעג טָאה ןוא רעקיליוויירפ סלַא ןטערטעגניײרַא זיא רע .רעטלע

 רע ןעוו ,גנוטייצ ןיא ןענישרעד זיא ןעמָאנ ןייז .ריציפָא ןַא ןופ עגנַאר רעד טימ

 -רעדמוא ןרַאפ ,הגרדמ רעטשרע רעד ןופ ץיירק םענרעזייא םעד ןעמוקַאב טָאה

 ןעװעג זיא עדליו רעטָאפ רעד .טנָארּפ ןפיוא טכילפ ןייז ןליפרעד םענעקָארש
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 קילג ןופ זיא סָאד יצ ,טגָאזעגסױא טשינ ןוא טנייוועג טָאה אדיא רעטומ יד .ץלָאטש
 ןיא ןענישרעד רעטייוו ןעמָאנ ןייז זיא רעטעּפש געט יירד טימ .קערש ןופ רעדָא
 ,ענעלַאפעג יד ןופ עטסיל רעד ןיא לָאמ סָאד :גנוטייצ רעד

 ךרוד יװ ,טלעװ רעד ףיוא טקוקעג געט טכַא ךשמב טָאה עדליוו טרעברָאנ

 -עג דליוו ןבָאה ןעלטעצ"סרוק יד ןופ ןרעפיצ יד ןוא רעזעלג"ןלירב ענעּפָאלרַאפ
 רדסכ טָאה אדיא רעטומ יד .ןגיוא ענערָאװעג-רענעלק לסיבַא ענייז רַאפ טצנַאט

 ,"רָאטקָאד, ריא ףיוא ףיוה ןשיצירּפ םענייש םענופ רעטצנעפ קע םייב טרַאװעג

 -ןריציפַא ןכעליורג ןייז ןיא ןעז וצ ןעוועג הכוז לָאמ ןייא לכה-ךס טָאה יז ןעמעוו

 ...ןעמוקקירוצ דלַאב רעכיז ךָאד טעװ רע -- רידנומ

 .רָאי ןעצ רעביא טרַאװעג יז טָאה ױזַא

 ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןיא םייוניש ןוא גנוצלעוומוא ןופ סעילַאוכ יד

 טשינ ,עדליוו זיוה סָאד ןעמיוושוצייברַאפ ןעזעגסיוא ןבָאה ,תוסנרּפ עשידיי ןיא ןוא

 | .ןרוּפש עקיטנעק ןייק קידנזָאלרעביא

 עדליוו טרעברָאנ טָאה טמַא ןכעלטנפע םוש ןייק וצ ןדנובעגוצ קידנעייז טשינ

 גנוקעד-דלָאג טימ קירב ענעריּפַאּפ ַא -- טלעװ רעד וצ קירב ןייז זַא ,ןעזעג טשינ

 -עג יד ןצנַאגניא ןבעגעגרעביא ,סמעשזד ןוז ןייז .הנכס ןיא ןייטש סעּפע לָאז --

 ןףשינעעשעג יד ןגעװ טרעמיקעג קינייװ ךיז טָאה ,ןעגנולייוורַאפ יד ןוא ןטפעש

 טקאּפעג ןעגנוניישרעד עיינ יד ןופ לבריוועג רעד טָאה ,ןוז ןרעגנוי םעד ,ןסירָאב

 טָאה'ס .ןסלער יד ןופ טרעדײלשעגסױרַא טשינ רעבָא םיא טָאה'ס :חוכ ןצנַאג ןטימ

 ןייג ןביױהעגנָא טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,ןדָאב ןיא טלצרָאװעגניײא רעטסעפ זיולב םיא

 .ןרעטלע ענייז ןופ טייקנדירפוצ רעקירביא רעד וצ טשינ -- קירוצ רָאי ַא טימ ןיוש

 גָאט ןלעה םענייש ַא ןיא זיא סירָאב סָאװ ,םעד טימ ךיז סע טָאה ןביױהעגנָא

 ןָא טנייה ןופ זַא ,טרעלקרעד שירָאגעטַאק ייז ןוא עמַאמ-עטַאט ןייז וצ ןעמוקעג

 ןעמ יוװ ױזַא ,ןעמָאנ ןייז זיא "ןתנ ןב ךורב; .ךורב רָאנ ,סירָאב טשינ רעמ רע טסייה

 טשינ ןוא ױזַא .ןייז הרותל הלוע ןתעב ןפורעגפיוא לָאמ ןטשרע םוצ םיא טָאה

 םיא טעװ ןעמ ןעוו ,ןפורנָא ללכב ךיז לָאז רע זַא ,ליוו ןעמ ביוא ,רע טסייה שרעדנַא

 | | .ןפור

 ,םענעסָאשעגפױרַא-ךיוה םעד ףיוא טשודיחרָאפ טקוקעג טָאה ריקנַאב רעד

 | ,לגנוי ןקרַאטש ןוא ןרעלוקסומ

 -*...ןתנע ?ןרימרָאפער-טימ וטסליו ןטַאט ןייד ךיוא זַא ,סע טסייה --

 ףוצרּפ ןשימָאק ןייז ןעזרעד טלָאװ רע יו ךיילג ,טכַאלעג טָאה עדליוו טרעברָאנ

 ? אה ,ײּפמָאק טע עדליוו ןתנע :עמריפ ענייש ַא -- לגיּפש ןיא

 לגנוי סָאד טָאה -- טשינ ךיא סייוו ןתנ יו רענעש טגנילק טרעברָאנ יצ --

 ,טשטנעבעג ןוא טביולעג ןפוא לכב זיא "ךורב. רעבָא --- טרעפטנעעגּפָא ןסָאלשטנַא

 .שטייט טשינרָאג זיא *סירָאב, תעשב

 ףעה טכַארטעג טָאה -- טננגוי יד דימת ךָאד זיא עטַאװעגושמ לסיב ָא ,ונ --
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 -טעטירָאטױא םעד ןצונוצסיוא ליפוצ טשינ ןרעדָאמ גונעג ךָאד זיא רע ןוא -- עדליוו

 ,טייוו וצ לסיבַא רעבָא ןיוש טייג'ס ,ּפיצנירּפ

 ... סירָאב רָאנ גָאז ---

 / .טרעסעבעגסיוא לגנוי סָאד טָאה -- ךורב --

 ןעגנערבסורַא טנעקעג טשינ טָאה רע -- ... ױזַא ןייז לָאז ןגעווטעניימ רַאפ ---

 -סקע עכלעזַא וצ טגנערבעג ךיד טָאה רעװ רעבָא --- ןעמָאנ םעיינ םעד לעק ןופ

 .  .םויזַאנמיג-ץינבייל ןופ םירבח יד טשינ רעכיז ? ןעיידיא עשירטנעצ

 .ןרָאװעג ןלעפעג לגנַארעג"רעטרעו רעד זיא לגנוי םעד
 "השמ, ,טציא יװ טקנוּפ רעירפ ,יוו-ייס ךימ ןפור ייז םגה ... ךיוא יז ---

 ..+ רערעדנַא ןַא ךיוא ייז ץוח ַא רָאנ ,"קחצי; רעדָא

 י ? רערעדנַא ןַא --

 רענייא ,דיי רעשיליוּפ רערעטלע ןַא !רעטָאפ רעביל ,טשינ ךיז קערשרעד ---

 טימ --- לזמ ןבָאה ייז ביוא --- רעיטרַאּפ ןכרוד ּפָא טסקיטרַאפ וד ןעמעוו ,ענעי ןופ

 | ...קרַאמ ןבלַאה ַא

 ?וטסרעקרַאפ ןימ ןקיזָאד םעד טימ ךיוא ---

 ןפיוא ןעגנַאגעג ןיב ךיא .טכַאמעג ױזַא ךיז טָאה'ס רעבָא ,טשינ אקווד סָאד -- |

 ַא ןיא שטנעמ רעדמערפ ַא ןענַאטשעג זיא סַאג קע ןיא .לוש רעד ןופ םייהַא געוו

 -ַאק םענעטעמַאס ןקידכעלייק ןסיורג ַא טימ ,עטָאּפַאק רעצרַאװש-סַאלטַא רעגנַאל

 טסייוו וד ,ונ ...תואיּפ עטלזיירקעג עגנַאל ןוא דרָאב עגנַאל ַא ,ּפָאק ןפיוא שולעּפ

 | .ךָאד
 -רָאג סייווכ --- קידלודעגמוא ןרָאװעג עדליוו רעה זיא --- סייוו'כ ,סייווכ --

 ךיד טָאה .רעהַא ָאד טמוק ץלַא סָאד יװ ןוא ןָאט וצ טימרעד טסָאה וד סָאװ טשינ

 רעטָאפ םעד ךאלמ רעד יװ ,טשטנעבעג ןליוּפ תנידמ ןופ חילש ס'ט"ג ױזַא סָאד

 | ? ךורב רָאנ סירָאב ןייז טשינ רעמ לָאז ןעמָאנ ןייד זַא ,טגָאזעג ריד ןוא ,בקעי

 רע .שרעדנַא לסיב ַא סע זיא ןגעווטסעד ןופ ןוא ,רעטָאפ רעביל ױזַא טעמכ --

 -ָארּפ-ןייטש רעד ףיוא ןעמוקנָא ןטסלענשמַא ןעק רע ױזַא יו ,טגערפעג ךימ טָאה

 יונעג ןצנַאגניא טשינ רעבָא סע טָאה רע .געוו םעד ןבירשַאב םיא בָאה'כ .עדַאנעמ

 לָאמַאכָאנ ךיז רע לָאז געוו-דייש ןטשרע םייב זַא ,טגָאזעג םיא ךיא בָאה .ןענַאטשרַאפ

 ןפיוא ןזָאלצרעביא ןדמערפ םעד ןעמוקַאב הטרח רעבָא ךיא בָאה דלַאב .ןגערפ

 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ערעדנַא עלַא ןוא רעטעּפ ,ןיטרַאמ לייוו ,סָאג רעד ןופ קזוח

 םיא ךיא בָאה ...סעװָאטַאק ןביירט וצ ןביױהעגנָא ןיוש ןבָאה ,רימ טימ ןעמַאזוצ

 7 : - .םערָא ןרעטנוא ןעמונעגנָא

 ,רעטומ יד ןגירשעגסיוא ןקָארשרעד גנילצולּפ טָאה *...? םערָא ןרעטנוא; --

 ךָאנרעד שטָאכ וטסָאה -- חוכיוו םוצ טרעהעגוצ ליטש ךיז רעהַא זיב טָאה עכלעוו

 | ?טנעה יד ןשַאװעג ךעלטנירג .ךיז

 ןוא .ןיטרַאמ בולוצ ןיוש ןָאטעג ױזַא בָאה'כ ,רעטומ עביל ,ךיז קיאורַאב --

 זיא סָאד רעבָא.גנורירַאב ןיא םוק'כ ןעמעוו טימ ,ערעדנַא עלָא יד ןוא רעטעּפ
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 רעדמערפ רעד .ךָאנרעד ןעשעג זיא'ס סָאװ ,סָאד זיא רענעש .טנַאסערעטניא קינייװ

 ,ןטסיירט טלָאװעג ךימ טָאה רע ןוא םיא בילוצ שפניתמגע ןיימ טקרעמַאב טָאה

 ,זדנוא ייב, -- טגָאזעג רע טָאה -- "? ץרַאה םוצ ױזַא ןעמענ ךיז סָאװ וצ, ---

 ףיוא ךָאנ זדנוא טיירש ןעמ .ןכַאז ערעגרע וצ טניואוועג רימ ןענייז ,ןלױּפ ןיא

 -- !"?ךיז ןעיירפ,, *.ךיז ןעיירפ רימ 1 סָאװ זיא ,ונ ,קיציא רעדָא עקשָאמ סַאג רעד

 יירד ךָאנ ביוא, ,טגָאזעג רע טָאה ,"יאדווַא--- טגערפעג טרעדנואוורַאפ ךיא בָאה

 ,םהרבא ןופ ןכירטש יד רעמינּפ ערעזדנוא ןיא ץלַא ךָאנ ןעמ טנעקרעד רָאי טנזיוט

 טדערעג טָאה ױזַא *?ןעיירפ טשינ ןעד ךיז רימ ןפרַאד יצ ,השמ ןוא בקעי ,קחצי

 .דיי רעשיליוּפ רעד
 טנעקרעד ןעמ זַא ,טיג וצ טביולעג, -- טגָאזעג רע טָאה -- ,"םשה ךורב; --

 ןשטנעמ עקיזָאד יד ןופ .ץלָאטש רעשידיי רימ .ייב טסייה סָאד טָא *...ךָאנ ךימ

 ! טנרעלעג סעּפע עקַאט בָאה ךיא ןוא --- ןענרעל סעּפע עלַא רימ ןענעק

 ןוא קַאּפ ןצנַאג םעד ןייז ףיסומ טפרַאדעג ןיוש ריד וטסָאה ױזַא ביוא --

 -עלע רעד ,רעדורב רערעטלע רעד טקזוחעג טָאה -- ..."םשה ךורב; :ןפור ךיז

 .עדליוו טרעברָאנ זיוה-קנַאב ןופ ףעש רעגנוי רעטנַאג

 רערעגנוי רעד טָאה -- ...סמעשזד וצ ךעלנע ןעגנילקעג ןיוש טלָאװ סָאד --

 .טכַאלעג ןבָאה עלַא ןוא ,טרעפטנעעגּפָא קיטרעפגָאלש

 עדליו רעטסגנוי רעד זַא ,טלָאװעג טָאה סע רעװ .ןבילברַאפ זיא ױזַא ןוא

 טָאה סָאד .ךורב ןעמָאנ ןטימ ןפור טזומעג םיא טָאה ,ןכרָאהוצ םיא וצ ךיז לָאז

 תליחתמ ,ןןעמָאנ םעד ןפורעג טָאה'מ .טפַאשרעניד עצנַאג יד טסואוורעד דלַאב ךיז

 ןכרוד ןרָאװעג טרינַאיצקנַאס ףוכ םוצ ןיוש זיא רע זיב ,קידנרעגעצ ןוא קידנכַאל

 .תוליגר

 הרשכה ףיוא טראפ ךורב (ב

 זיא עדליוו טרעברָאנ .תבש-ברע רעָאלב-גנילירפ ַא ןעמוקעג זיא ,רעטעּפש רָאי ַא

 ןטצעל ןייז טגײלַאב קיטיירפ טָאה ךורב-סירָאב .ןיירַא טפעשעג ןיא ןעגנַאגעג טשינ

 טָאה'ס .שינגייצ-סטייקפייר ןייז טכַארבעגמײהַא ןוא םויזָאנמיג-ץינבייל ןיא ןעמַאזקע

 םענעלַאפעג ןייז וצ טעטעיּפ סיוא לסיבַא .רעניצידעמ ַא ןרעוו לָאז רע זַא ,ןסייהעג

 ,טרירַאבמוא ןענַאטשעג ךָאנ ןענייז םירישכמ עשיריוטקָאד ערעייט סנעמעוו ,רעדורב

 ."החּפשמ רעטסטנָאנ רעד ןופ לאוג ןוא בורק, ַא ףיוא טרָאװעג ןטלָאװ ייז יו

 םייב טלמַאזרַאפ תבש ןסעזעג זיא החּפשמ עצנַאג יד ןעוו ,ןגרָאמירֿפ םענעי ןיא

 לָאמַא טימ םוידוטש ןופ ןינע רעד טָאה ,ןפָארטעג ןעוו-ןטלעז טָאה סָאװ ,קיטשירפ

 .טעטיזרעווינוא רעשידנעלסיוא ןַא חוּכמ טרעלקעג טָאה'מ .קפסב לטומ ןרעוו ןעמונעג

 ישירפ רעד טָאה לָאמַא טימ ןוא .טלעוו רעד ןיא ןעגנואיצַאב טָאה עדליוו טרעברָאנ

 ךעלעמַאּפ ,ןטייוצ ןוא גנולש ןייא ןשיוצ טרעלקרעד טנעירוטיבַא רענעקַאבעג

 ,ןרידוטש טְשיִנ ללְכב טעװ רֹע זָא ,שֵפְנִה תחונמ רעצנָאג רעד טיִמ ,רעּכיז ןוא
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 ןטירד ַא רַאפ טעברַא ןוא ץַאלּפ ןבָאה ףוס-לכ-ףוס טעװ עמריפ יד ,אלימ --

 ןיא טנייה טָאה עדליוו טרעברָאנ .ןפרָאװעגנײרַא רעטָאפ רעד טָאה -- ךיוא ףעש

 ,םיבוסכס ןדיימסיוא טלָאװעג זיירּפ ןדעי רַאפ ירפ רעד

 ןבעגעגוצ ךורב טָאה --- ןטערטנירַא טשינ ךיוא עמריפ רעד ןיא לעװ ךיא --

 לקיטש ןייז ןסיבעג טסעפ ןוא רָאי ןצעביז ענייז ןופ טײקנסָאלשטנַא רעד טימ

 ןסעגעג טשינ --- תורשכ בילוצ --- גנַאל טניז ןיוש טָאה רע ,עדַאלעמרַאמ טימ טיורב

 ,םייה רעד ןיא ןכוק ןייק רעמ

 --- גנודניפרעד רעיינ ַא טימ ןכַאמ קידנעטשטסבלעז יאדװַא ךיז טעוו רע --|

 טסייה רע טניז ,זיא לרוחב רעזדנוא --- טקזוחעג ,ףעש רעגנוי רעד ,סמעשזד טָאה

 ! תואצמה ןוא ןעיידיא עיינ טימ טשטנעבעג קידנעטש .,ךורב

 ,קזוח םעד ןרעה טשינ טכַאמעג ךיז טָאה ךורב
 רע יװ ,ךיילג ,טושּפ ןוא ץרוק טגָאזעג רע טָאה -- "הרשכה; ףיוא ייג ךיא --

 ,גרעב יד ןיא גולפסיוא-קיטנוז ַא ןגעוו טסעומשעג טלָאװ

 לגנוי סָאד טביירט רעוו .טרעדנואוועג עדליוו רעה ךיז טָאה טרָאװ יינ ַא רעדיוו

 ?ןכַאז עיינ עלַא יד טָא ףיוא

 -- השגרה עלעקנוט ַא סעּפע רעבָא ,רַאגיצ ַא ןרעכיורַאפ טלָאװעג טָאה רע

 -ָאלשעג םעניא טנָאמרעד ךיז טָאה רע רעדָא ,למינוקז- ןב ןופ ןָאט ןבילוצ ןייז ןעק

 .טרעכיוררַאפ טשינ רַאגיצ יד ןגײלוצקעװַא ןעגנואווצעג םיא טָאה -- טפעשעג םענעס

 ,טגערפעג רע טָאה -- ? "הרשכה, סָאד זיא סָאװ --

 ךורב טָאה --- לוש-גנוטיירברָאפ עכעלטפַאשטריװדנַאל ַא זיא "הרשכה; --

 טגיל טרָאװ ןקיזָאד ןיא .שרעדנַא סעּפע ךָאנ ןוא ,עמרַאפ-ןרעל ַא -- ט'נשרדעג

 !"רשכ; עשיאערבעה סָאד ךָאד

 ,ץרַאה ןיא ךָאטש םעניילק ַא ןבעגעג סע טָאה עדליוו טרעברָאנ -- ?"רשכ; --

 טנייפ טָאה רע זַא ,הלילח טשינ .טרָאװ עקיזָאד סָאד טַאהעג ביל טשינ טָאה רע

 ןופ ףירגַאב רעד ןעװעג םיא ייב זיא *רשכ, רָאנ ,םילכאמ ערשכ עטוג טַאהעג

 ןוא ןעיירפַאב וצ ךיז טכוזעג ןָא זייולגנוי ןופ טָאה רע ןכלעוװ ןופ ,םעד םעלַא

 | | .ןרעוו זיול טנעקעג טשינ ןפוא םושב ךָאד טָאה רע ןכלעוו ןופ

 לָאז ַאדיא ןייז ױזַא יו ןטפירשרָאפ ןייק ןבעגעג טשינ לָאמנייק טָאה רע

 םעד ןיא לָאמנייק טָאה רע :"לעוטיר, ךיק יד טריפ יז זַא ,ןייז ןעק .זיוה סָאד ןריפ

 ַא ןופ טמַאטש יז לייו ,רעשמ ױזַא זיולב ךיז זיא רע :טרעלקעגניירַא טשינ

 יד וצ טעטילַארטיײנ ןימ ַאזַא ןטיהעגּפָא רע טָאה ןיילַא ךיז רַאפ ,םייה רעזעיגילער

 טשינ םיא לָאזס ,ןבעגעג גנוטכַא רע טָאה תועיסנ יד ףיוא ,םינינע עֶלֶא עקיזָאד

 רתוומ ןצנַאגניא רע טלָאװ ןטסבילמַא .שיילפ-ריזח ןייק ןיירַא ליומ ןיא ןעמוק
 זַא ,רענלעק ןופ החטבה יד ןעוועג גונעג םיא זיא שיפ ייב .שיילפ ףיוא ןעוועג

 ךיוא לָאמ לייט ,םיבוט-םימי עסיורג יד ןיא ,..רעטוּפ ענייר ןיא טכָאקעג .זיא'ס

 ןיא אקווד ןעגנַאגעג רע זיא סלָאמַאד רעבָא .עגָאגַאניס יד טכוזַאב רע טָאה ,תבש

 ןייז ןיוש לָאז ,טסנידיסעטיג ַא ָאי ןיוש ביוא -- : םיגהנמ .עשידיי-טלַא טימ לוש ַא

 ,ןגָאז רֶע טגעלּפ -- עקיטכיר ַא
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  טָאה טלעװ יד סָאװ ,םעד םעלַא רַאפ ןעמָאנ םעד ןעזעג רע טָאה "רשכ; ןיא

 .ןײרַא ָארויב ןיא געוו םעד טנייה םיא טלעטשרַאפ סָאװ ןוא ,דיי םעד טנייפ

 -ַאנַאװַאה ןופ חיר ןקידנקיאורַאב וצ קשח ַא טליפרעד רעדיו לָאמַא טימ טָאה רע

 םענעדלָאג םוצ זיב סָאריּפַאּפ םעניד ןייז טרעכיירעגסיוא ןיוש טָאה סמעשזד .רַאקיצ

 | ,דנַאר

 -עג רעטייו ךורב טָאה -- "רשכ; ןופ טמַאטש "הרשכה; זַא ,גָאז'כ ןעוו --

 ןיא זיא תורשכ ןינע םעד טימ זַא ,ןעגנורדעג טשינ םעד ןופ ךָאנ זיא -- טנרעל

 ןופ רוקמ ןכעלגנירּפשרוא ןטיל טסייה "רשכ, .תורשכה עלַא ףיוא גנונעדרָא

 ,לארשי-ץרא רַאפ לוש-ךַאפ ַא טניימ -- *הרשכה: ;הנכה ,גנוטיירברָאפ : טרָאװ

 .שיאערבעה הדמתהב טסנרעל וד זַא ,ןוז ןיימ סיוא טעז'ס --

 טסייה סָאװ ,אשזדַארַאהַאמ ןשילױּפ םענעי ןופ ףליה רעד טימ יאדווַא ---

 טשינ טָאה רע .טכַאלעג סמעשזד טָאה -- ...קיציא יו סיוא טעז ןוא לאומש

 שירפ לָאמ סעדעי סע טָאה ןוא רעדורב ןייז ןופ שינעבעלרעביא סָאד ןסעגרַאפ

 ןעיידיא עקידהנושמ סמענעי ןרירטסנַאמעד וצ טימרעד ידכ ,ןבָארגעגסיױא

 רענעי -- טרעפטנעעגּפָא ךורב טָאה --- רעדורב רעביל ,ןפָארטעג טעמכ ---

 קיטעט זיא ןוא יה'ָאד ךָאנ זיא ץלָאטש ליפ ױזַא טימ ןעמָאנ ןייז טגָארט סָאװ ,ןַאמ

 רעבָא .טייצ העש ַא טנװָא ןדעי םיא ייב ןרעל ךיא .זיולק םעניילק ַא ןיא יבר סלַא

 .שרעדנַא ץעגרע ךיא ןרעל שיאערבעה .םירפס עטלַא יד זיולב

 קידנכַאל טקוקעג עדליוו טרעברָאנ טָאה -- ? רעױּפ ַא ןרעוו טסליװ וד ןוא --

 ,ןירַא םינּפ ןיא םינוקז-ןב ןייז

 ? רעטָאפ ,טשינ ןעד סָאװרַאפ ---

 ?ןטיז עכעלטפַאשלעזעג יד ,ןסרוק עכיײרלָאצ יד ,גנודליב-עיזַאנמיג ןייד ןוא ---

 וצ ץלַא סָאד ןייז רעטכייל ךס ַא טעוו'ס זַא ,רעטָאפ רעביל ,ארומ בָאה'כ ---

 !ןענרעלוצסיוא ךיז עיינ סָאד יוװ ,ןסעגרַאפ

 ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה עדליוו טרעברָאנ

 רעד ןיא ןסיורד ןיא טשינ ,טנגוי עיינ יד ןענַאטשרַאפ טשינ רעמ טָאה ןעמ

 ,םייה רענעגייא רעד ןיא טשינ ןכש-לכמ ןוא ,טלעוו

 ,טלַאק ןבילבעג זיא יז רעבָא ,רַאגיצ ןייז ןעמונעג טָאה רע

 .ףײטנּפרַאק לאומש יבר (ג

 יו רעדָא ,עמרַאפ-ןרעל רעשידיי ַא ןיא טלייוועג ךורב טָאה םישדח יירד טניז

 .גרעב-ןייהר יד ןופ ףרָאד .ַא ןיא ,"הרשכה, ַא ןיא -- ,ןגָאז טשרעביל טגעלפ רע
 -עגקירוצ טשינ זיא ןוז רעטסטלע רעד ןעוו ,טלָאמעד טניז טָאה ,אדיא ,רעטומ יד
 עדייב עריא ןלעטשוצנגעקַא ךיז חוכ ןייק רעמ טַאהעג טשינ ,טנָארפ ןופ ןעמוק

 טשינ סע ןעק ךעלסילש זַא ,ןטלַאהעג טָאה רעדיו רעטָאפ רעד ןוא .רעדניק
 רעד .ןענרעל ןוא ןעז שרעדנַא סעּפע ךיוא לָאמַא טעװ לגנוי סָאד ןעוו ,ןטַאשרַאפ
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 סָאד ןסדלשעגנייא ךיא טָאה ןעגנומענרעטנוא-סטפעשעג ענייז ןופ םענרַאפ

 "ףעש רעגנויאפ רעטייוצ רעד טעוװ ,אלימב ;רעטיג ןוא ןדָאב טימ ןטלַאװרַאפ

 .קרַאוולָאפ ַא ןיא גנורַאפרעד לסיבַא ןעמוקַאב

 םינוקז ןב רעייז ןכוזוצפיוא ןסָאלשַאב עדליוו יורפ ןוא רעה ןבָאה רעמוז ףוס

 םיא טָאה'מ ןעוו ,ןיינ ףיוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה סמעשזד .קרַאװלָאפ םעניא

 ,ןרָאפוצטימ ןדַאלעגנייא

 ...!טקעדעג זיא טסימ-וק רשכ ףיוא ףרַאדַאב ןיימ ! חוכ-רשיי ַא --

 וצ םיא הנווכ רעייז טלייטעגטימ םיא ןבָאה ןרעטלע יד ןעוו ,ןביירש ס'ךורב

 עצנַאג יד ,רעייז ךיז טיירפ רע ,יאדוװַא, .תולעּפתה אלמ ןעוועג טשינ זיא ,ןכוזַאב

 ,סעיזוליא ןייק ןכַאמ טשינ ךיז ייז ןלָאז םשה-ןעמל רעבָא . . . ךיז טיירפ םרַאפ

 -- וויטימירּפ רעייז ,טושּפ יו רעמ זיא ץלַא ,ןעגנושיוטנַא ןרָאּפשרַאפ וצ ךיז ידכ

 ווירב ןופ ףוס םוצ ..."*טרַאװרעד ןוא ןשטנואוועג ךיז טָאה רע יװ ,ױזַא טקנוּפ רעבָא

 ךיז טעוו'ס .ָאטיוא ןיא ןרָאפ וצ ןעמוקנָא טשינ ןלָאז ייז; : השקב ַא ךָאנ ןעוועג זיא

 רע ןוא ,םרַאפ רעד ףיוא תוטשּפ ןשינַאטרַאּפס םעד ןגעקַא ןגָאלשנָא טלוב ליפוצ

 זיא ץלַא וו ,ָאד ,לדנוז-ריקנַאב עכייר סָאד סלַא ןטליג טלָאװעג טשינ רעייז טלָאװ

 ."רעטסעווש ןוא רעדירב ןופ אתורבח ןייא ןיא

 החדנ ץלַא זיא לָאמַאטימ רעבָא .קיטרַאפ ןוא סקיפ ןעוועג ןיוש זיא ץלַא

 יז ,ןעגנַאגעגסױרַא סמעשזד זיא טנװָא ןַא םענייא ןיא .ץסמעשזד בילוצ ןרָאװעג

 ,ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ ןיוש זיא רע ןוא ,טנװָא ןדעי רָאי ַא טניז ױזַא ןיוש טוט רע

 "רַאפ א טגנערבעג רבח ַא טָאה טייצ-גָאטימ .ירפ סנגרָאמוצ טשינ ןוא טכַאניב טשינ

 .קעװַא זיא ןוא ווירב ןטכַאמ

 טשינ טלָאז ריא ,ןרעטלע עביל? : לייאעג ןיא ,רוציקב ןבירשעג טָאה סמעשזד

 טשינ ןפוא לכב ,ןָאטעג טשינ סטכעלש ןייק רָאג בָאה ךיא .רימ ןגעוו ןטכַארט טכעלש

 -ןגייוושליטש רעייא רעטנוא ןָאט יוו-ייס געלפ'כ יװ ,רעמ טשינ ןוא שרעדנַא סעּפע

 טיירּפַאב קפס ןָא ךיא טלָאװ ,טכירעג ןרַאפ ןעמוקעג ךַאז ןיימ טלָאװ .המכסה רעקיד

 יד ןוא לַאדנַאקס ַא טָארד'ס רעבָא תויה ,ףרואוורָאפ ןוא דלוש ןדעי ןופ ןרָאװעג

 , . . ךייא בילוצ ןיוש ,העשייּפל טשרעביל ךיא דניוושרַאפ ,קיאורמוא ןענייז ןטייצ

 זָאל'כ ;לכשה-רסומ ַא טנרעלעג ךַאז רעד ןופ בָאװ'כ .רימ ןגעוו טשינ ךייא טגרָאז

 בורקב טעװ ריא ביוא .ןבעל םוצ ןעלטימ ןָא ןיירַא געוו ןיא טשינ ןכיילגסעד ךימ

 רעיינ ַא רַאפ ץעגרע ךיז טלגנַאר סמעשזד רעייא זַא ,ןסיוו טייז ָאט ,רימ ןופ ןרעה

 "...ןפַאש ךיוא סע טעװ רע ןוא םויק ןופ םרָאפ

 יז ןעוו ןוא שטיינק ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא אדיא רעטומ רעד ןופ םינּפ ןפיוא

 ענעריולרַאפ עריא ןענייז ,רעטצנעפ ןכרוד ןקוקסױרַא רעצ ריא ןיא רעטציא טגעלפ

 .ןעגנוטכיר ייווצ ןיא ןעגנַאגעג ןקילב

 ימוא קיטייצ-טסכעה רַאפ ןטלַאהעג עדליוו טרעברָאנ רעה סע טָאה טציא טשרע

 | .סירָאב-ךורב למינוקז"זב ןפיוא ךיז ןקוקוצ

 ןפיוא ןָאטעג-קוק ַא טָאה עדליוו טרעברָאנ .גָאטימ רַאפ קיטיירפ ןעוועג זיא'ס
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 העש עלופ ַא ךָאנ טָאה רע זַא ,הנקסמ ידיל ןעמוקעג ןוא רעגייז םענעדלָאג ןרעווש

 ַא זַא ןדלָאמעג ןוא ןעמוקעגניירַא זיא רעיטרָאּפ רעד ּפיליפ .עזרעב רעד וצ טייצ

 | .ןסעומש קיטיינ םיא טימ ליוװ ןַאמ
 .ףעש רעד טגערפעג טָאה -- ? ןעמָאנ רעד --

 רע סָאװ ,ןָאט-לוטיב ַא טימ ןָאטעג גָאז ַא ּפיליפ טָאה -- טשינ טגָאז רע --

 ,טגנערבעג טשינרָאג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יבגל ןצונַאב טגעלפ

 ןצונַאב טשינ לָאז רֶע ,ןטעבעג םיא טָאה סירָאב-ךורב טניז --- ? רערָאנש ַא --

 ,"רערָאנש, טימ ןענגונגַאב טזָאלעג עדליוו טרעברָאנ ךיז טָאה ,קַאלָאּפ ןעמָאנ םעד

 .עבלעז סָאד ןעוועג ןגיוא ענייז ןיא זיא סָאװ

 ןטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,ּפיליפ טָאה --- ָאי ןושל ןטיול ןוא ןעזסיוא ןטיול ---

 .ןעוועג עירכמ ,רענעק-ןשטנעמ ַא רַאפ

 ןיא ןעוועג ,ןוז ןטימ ןעז וצ ךיז הבשחמ רעד בילוצ ,טנייה זיא עדליוו רעה

 טשינ טייוו זיא סָאװ ,קרַאמ ןבלַאה ַא טעדנעּפשעג טָאה ןוא גנומיטש רעכייוו ַא

 | ,גהנמ רעכעלגעט ןייז ןעוועג

 .ןעמענ טשינ ליװ ןַאמ רעד זַא ,טגָאזעג ןוא ןעמוקעגקירוצ זיא רעיטרָאּפ רעד

 ףעש רעד טָאה -- !ףוס ַא ןוא קרַאמ רעצנַאג ַא ןייז לָאז ןכב ? קינַײװ וצ ---

 ,טגָאזעג

 .טנַאה רעד ןיא קרַאמ ןטימ ןעמוקעגקירוצ רעדיוו זיא ּפיליפ

 .עדליוו רעה ןטימ ןדער טגנידַאבמוא זומ רע זַא ,טגָאז רעדמערפ רעד --

 ןופ רעבָא -- טכַארטעג עדליוו רעה טָאה --- רעמ ןטסָאק ןיוש טעװ סָאד --

 .רעמיצ-ףעש ןייז ןיא ןײגנײרַא ןדמערפ םעד ןסייהעג רע טָאה ןגעווטסעד

 ר"ד טַאר-סטכיזפיוא ןוא לאבנעגנילק רָאטקעריד רעד סָאװ ,טוג ךָאנ --

 -- עדליוו רעה טכַארטעג ךיז טָאה --- ךוזַאב רעייז ןפורעגּפָא טנייה ןבָאה עקמוד

 .ןרעה עקיזָאד יד רַאפ עיצקַארטַא ןייק ןעוועג טשינ ללכב טלָאװ סָאד

 ַא טימ ,קָאר ןצרַאװש ןגנַאל ַא ןיא ןַאמ ַא ןענַאטשעג זיא לעװש רעד ףיוא

 .טנַאה רעד ןיא שולעּפַאק םענעטעמַאס ןקידנַאר-טיירב ןוא ּפָאק ןפיוא לּפַאק טעמַאס

 יד ןעוועג ךָאד םיא ןענייז קידנלַאפפיוא ,ּפיט ןקיזָאד םעד טנָאקעג טָאה עדליוו רעה

 טקוקעג םיא ףיוא טָאה סָאװ ,ןַאמ ןקירעי-לטימ םענופ ןגיוא עָאלב-רעסַאװ ,ערָאלק

 | | .יירפ ןוא דָארג

 טלעטשעגרָאפ רעדמערפ רעד ךיז טָאה -- ךיײטנּפרַאק לאומש סייה ךיא --

 | .ךורב ,ןוז רעייא ןגעוו ָאד םוק ךיא --

 טלָאװעג ךיז טלָאװ רע יוװ ךיילג ,רָאגיצ ַא טרעכיוררַאפ טָאה עדליוו - רעה
 .סטנַאקַאבמוא ןוא סיינ סעּפע רַאפ ןקלָאװ ַא ןיא ןגרָאברַאפ

 ,ךיז ןָאמרעד ךיא ,ַאהַא -- טנַאמרעד ךיז רע טָאה --- ךיײטנּפרַאק לאומש --

 סָאד רימ טפַאשרַאפ סָאװ ?לאומש יבר רעדָא רעה ,לאומש ,לחומ טייז ,ןיינ ,קחצי

 ? ןגינעגרַאפ

 ,טנרעלעג ןוז רעייא טימ בָאה ךיא זַא ,עדליוו רעה ,יאדװַא טסייוו ריא --
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 ױזַא ,דומיל-רכש ןבילבעג קידלוש זיא לרוחב סָאד !ןיוש ךיא ףײרגַאב ,ונ --

 1 סיוא סע טכַאמ לפיוו ,ךיײטנּפרַאק רעה ,לחומ טייז .טנגוי יד זיא

 --| טדנעװעגּפָא ךיײטנּפרַאק לאומש טָאה --- םעד ןגעוו טשינ ךיז טלדנַאה'ס --

 םיא העדב ךָאד טָאה עדליוו רעה ,ריא רעבָא .קידלוש טשינרָאג ללכב רימ זיא ךורב

 ...ווירב ַא םיא ןופ ןעמוקַאב בָאה ךיא ןוא ,ןכוזַאב וצ

 טָאה םינּפ ַאזַא ,סע טסייה ,ןכב ,ןציז ןסייהעג ןדמערפ םעד טָאה ריקנַאב רעד

 ַא ןופ ,ןיבר ןבלַאה ַא רַאפ ןוז ןייז טכַאמעג ךיוא ןיוש טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד

 ...?ךורב ַא -- סירָאב

 ?ךײטנּפרַאק רעה ,רַאגיצ ַא ןרעכייר ריא טעו רשפא --

 ןוא -- ןביולרעד טעוװ ריא ביוא ,ןסָאריּפַאּפ רָאנ רעכיור ךיא ,קנַאדַא ,ןיינ --

 ןגױצעגסױרַא ןוא עקשוּפ -ךעלב עטושּפ ַא ענעשעק ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה רע

 .סָאריּפַאּפ ןכייוו ,ןלָאמש ַא

 ןטימ ןטלַאה וצ המחלמ ןעזעגסיוא טָאה ךיור לכעליונק עניד ,עניילק סָאד

 ,רַאגיצ ןרעווש ןופ ןקלָאװ-ךיור ןקידוועקעמש ,ןקיד

 רעה ןבױהעגנָא טָאה --- ? ןוז ןיימ ןופ ךײטנּפרַאק רעה ,ריא טסייוו סָאװ ---

 -סטכיזפיוא ןיא ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןביוהוצנָא טניואוועגוצ ןעוועג זיא רע יו ,עדליוו

 ,סעיצקַא עיינ ןוא עטלַא ןגעוו טַאר

 -סטכיזפיוא ןופ םיסומנ יד טנעקעג טשינ טָאה ךײטנּפרַאק לאומש יבר רעבָא

 ,לענש טדערעג טָאה רע .ןעמרָאפ יד ייב ןטלַאהעג טשינ ךיז ןוא ןעגנוציז-טַאר

 רעד ןופ טקעלַאיד םעניא ,ךעלדנעטשרַאפמוא טעמכ לָאמלייט ןוא טלייאעגוצ לסיבַא

 זיא סָאװ ,דרָאב עָארג קרַאטש יד טעלגעג רע טָאה השעמ תעשב .םייה רעשילױּפ

 דרָאב ןציּפש יד ןעמונעג רדסכ טָאה ןוא ,ןגיוא עגנוי ענייז וצ הריתס ןיא ןענַאטשעג

 .רעכעלטיידמוא ךָאנ ןרָאװעג סנייז ןושל סָאד זיא ןופרעד .ןײרַא ליומ ןיא

 עטשרע יד ןופ דלַאב ןענַאטשרָאפ ןיוש עדליו רעה טָאה ןינע אפוג םוצ

 ַא ןבירשעג טָאה ךורב .טסַאג רעקידהנושמ רעד טליצ סע סָאװ וצ ,ןצַאז עכעלטע

 ןרעטלע יד זַא ,ארומ יד טקירדעגסיוא טָאה רע ןכלעוו ןיא ,ןיבר ןייז וצ ווירב

 ןרַאפ ןקערשרעד ךָאנ ךיז ןענעק ,טלעוו רעקידובכב רעסיורג ַא ןופ ןעמוק עכלעוו

 רענערָאװעג:ביל ןייז ןופ ןסײרקעװַא ןלעװ םיא ןוא ןבעל-הרשכה ןוויטימירּפ

 טָאה רע .רענעלּפ עקידרעטעּפש ענייז ןיא םיא ןרעטש הלילח רעדָא ,טעברַא

 ךיוא רשפא ןוא ןטעב ,ןטיירברָאפ ייז לָאז רע ,םענייז ןיבר םעד ןטעבעג רעבירעד

 | | ...ןענערָאװ

 וא ןיה טקורעג קיאודמוא ךיז עדליוו רעה טָאה -- ...ןיוש ייטשרַאפיכ -- -

 סָאװ ,שטנעמ םעד טיוארָאפ טקישעג ,סע טסייה ,טָאה רע .לוטש רעד ףיוא קירוצ

 ....ןקידנע קרעוװ ןייז לָאז רע ,טכַארבעגפױרַא געוו ןקיזָאד םעד ףיוא םיא טָאה

 טגָאז ,הווצמ ַא ןָא טביוה רענייא זָא) !רומג ול םירמוא הווצמב ליחתמה ---

 .ןוגיניָארמג ַא טימ טגָאזעג ךײטנּפרַאק לאומש יבר טָאה -- (!קידנע :םיא ןעמ

 רעייא ףיוא ןעמענ סָאד ריא טנעק ? הווצמ .ַא ךייא ייב סע טסייה . ..ױזַא --
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 יד ןיא ןבירשעג ױזַא טייטש יצ ?ןגעו עדמערפ ףיוא רעדניק ןריפ וצ ןסיוועג

 -קעװַא ,גנונדרָא ןיא זיא ױזַא זַא ,שרדמ-תיב רעייא ןיא טנרעל ריא עכלעוו ,םירפס
 !ןרעטלע ערעייז ןופ רעדניק יד ןסיירוצ |

 ,רַאגיצ ןייז ןופ שַא סָאד טלקָאשעגּפָא טגערעגפיוא טָאה עדליוו רעה

 איבנה והילא זַא ןבירשעג טייטש'ס :ןסיוו טייז ָאט ,טגערפ ריא ביוא --

 סָאד ןרעקקירוצ) "םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישהל, ןעמוק טעוװ

 .ןרעטלע יד וצ רעדניק יד ןופ ץרַאה סָאד ןוא רעדניק יד וצ ןרעטלע יד ןופ ץרַאה

 רעה טָאה -- ןייז וצ סיוא טשינ דָארג רימ ריא טעז איבנה והילא ןַא ,ונ --

 .טגָאזעג עדליוו

 "עזרעב םוצ זיב העש עבלַאה ַא ךָאנ .לרעגייז ןפיוא טקוקעג טָאה עדליוו רעה

 טעז'ס יו ךיז טָאה סע .קיטיירפ ןצרַאװש ַא טגָאזעג סיוארָאפ םיא טָאה'מ .ביײהנָא

 .ןביױהעגנָא ָאד ןיוש ,סיוא

 ,ןײרַא םינּפ ןיא ןפָא ןוא רָאלק טקוקעג ריקנַאב םעד טָאה ךיײטנּפרַאק לאומש

 טלָאװ רע יו ,ךיילג ,דרָאב ץיּטש יד טּפיצעג רע טָאה טנַאה רעטכער רעד טימ

 ,המכח עצנַאג יד טּפעשעג טרָאד ןופ

 ןטעברַא עלַא רעבָא ? והילא ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג ןעד ךיא בָאה ? "והילא, --

 והילא סָאװרַאפ ,עדליוו רעה ,ריא טסייוו .םיעדוי אלב ,והילא ןופ קרעוװ םייב רימ

 יד רעדיוו ןוא ןיז יד וצ רעטעפ יד ןופ רעצרעה יד ןרעקקירוצ ןפרַאד סָאד טעוװ

 םלועל ךָאד זיא'ס ? טלּפָאט ךעלטנגייא סָאװ וצ 1 רעטעפ יד וצ ןיז יד ןופ רעצרעה

 יז יד וצ רעטעפ יד ןופ רעצרעה יד ןרעקקירוצ רעדָא : עדייב יד ןופ סנייא גונעג

 ? ןבלעז ןפיוא סיורא ךָאד ןעמוק עדייב -- רעטעפ יד וצ ןיז יד ןופ רעדָא

 .קידנריזומַא לסיב ַא טגָאזעג עדליוו טָאה -- ןענרעל רימ טימ טליוװ ריא --

 עלַא -- טרעפטנעעג ךיײטנּפרַאק לאומש יבר טָאה -- !טשינ סָאװרַאפ --

 ןגָאז ךייא ליווכ סָאװ ,סָאד רעבָא .יניס גרַאב םייב טנרעלעג לָאמַא ןבָאה ןדיי

 טשינ ךיז ןעייטשרַאפ רעדניק ןופ רעטעפ ביוא .ןינע רעזדנוא וצ תוכייש ַא טָאה

 ןענייז לָאמלײט רעבָא ;עטצעל יד ןופ קיגנעהּפָא סנטסרעמ סע זיא ,רעדנַאנײא

 ןקיטכיר ןפיוא ןרעו טרעקעגקירוצ זומ רעקידלוש רעד .רעטעפ יד קידלוש ךיוא

 בצמ ןקיטפַאהרָאװ םעד ןופ קיגנעהּפָא --- ןזומ איבנ רעד טעוװ רעבירעד ןוא .געוו

 יד ןופ ץרַאה סָאד רעדָא ןרעטלע יד וצ ןיז יד ןופ ץרַאה סָאד רעדָא ,ןרעקקירוצ --
 | ןיז יד וצ ןרעטלע

 טָאה --- ןוז ןיימ ןופ ןלייצרעד טלָאװעג ,ךיז טכַאד ,רימ טָאה ריא ...מה ---
 ,טגָאזעג עדליוו

 ךעלצנעג ךיז טָאה רע !טשטנעבעג ןייז לָאז רע ,ךורב רעייא ןופ יאדוװַא --

 ןכַאמ וצ טשינ ,עדליו רעה ,ךייא רעװשַאב'כ .געוו רעזדנוא ףיוא טרעקעגמוא

 טמיטשַאב זיא ,ןוז רעייא ,ךורב .ןריפוצּפָארַא געו םעד ןופ םיא וואורּפ םוש ןייק

 טָאה ,וניבָא םהרבא יו ױזַא ...דנַאל ןקילייה ןיא ךעלגעמ ,ןבַאגפיוא עסיורג וצ

 ןייז ןופ ןשינעפיט יד ןיא טיג וצ געוו םעד ןוא הנומא ןופ לַאװק םעד טכוזעג רע
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 ,שטנעמ ַא געמ יצ !?ןרעטש םיא ריא טגעמ יצ !ןענופעג סע טָאה רע ןוא -- המשנ

 טפָארטשַאב ןרעוו םעדכרוד ןוא ןגעוו סט-ג ןרעטש ,רעטסָארּפ ַא ןייז וליפַא סע ןעק

 ? ןרָאצ ןייז ךרוד

 .טרַאװעג ןטנוא טָאה ָאטיױא רעד ,ריט רעד ןיא טּפַאלקעג טָאה ּפיליפ

 ףיוא טנייה טשינ ייג ךיא זַא ,םַאטשנאק רעה ,טסירוקָארּפ םעד טגָאז ,טייג ---

 .טסעומשעג ןבָאה רימ יװ ,ןקידיײלרעד ןוא ןײגניהַא ןײלַא רע לָאז ;עזרעב רעד

 .רָאפ טמוק ָאד סָאװ טסואוועג טשינ ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה פיליפ -

 טָאה ןרָאצ סטדג זַא ,זיא יוװ . . . ןרָאצ סט-ג ןגעוו טדער ריא ,לאומש יבר --

 ?זדנוא רעביא ןסָאגעגסיױא גנַאל ןיוש ךיז

 טָאה ךורב ,ןוז ַא ךָאנ טָאה ריא -- טגָאזעג לאומש יבר טָאה --- סייוו'כ ---

 ןַא ,גנונערָאװ ַא זיולב זיא סָאד ,ןרָאצ סטיג טשינ זיא סָאד . . . טלייצרעד רימ

 | ...רצוא ןרעדנַא םעד ןטיה וצ יױזַא יו ,םיקולא-עבצא

 יװ ןעגנולקעג טָאה עמיטש ןייז -- } סמעשוד ןוז ןיימ ,רערעדנַא רעד ןוא --|

 ,ףור-ףליה ַא

 ךָאד טנעז ןײלַא ריא !ריא טשינ ךיוא ןוא רעקידלוש רעד זיא רע טשינ --

 ןענַאטשעגפױא בוטש רעייא ןיא זיא טציא ...ןופ לקינייא ןַא רעדָא ןוז ַא רָאנ ךיוא

 ! ןגעוו סט"ג טשינ טרעטש ,טשינ םיא טרעטש ,ןלעטשטכער דלוש יד ליוו סָאװ ,רענייא

 רעה טָאה -- ?ןוז ןרעטלע ןיימ טימ ,סמעשזד טימ ןייז טעוװ סָאװ ןוא --

 ,איבנ ַא ייב ןרעוו רָאװעג סעּפע טלָאװעג טלָאװ רע יו ,ןעירשעגסיוא טעמכ עדליוו

 .טקישעג געוװ ןיא םיא טָאה ט-ג ןכלעוו

 -עגקירוצ ךיז טעו רע רעבָא ,טשינ םיא ןעק'כ -- ? ןוז רעטסטלע רעייא ---

 ! םייה רעשידיי רעד ןיא ןעניפ

 ...טכוזעג טשינ ללכב טָאה רע ?געוו םעד ןזייוו םיא טעװ רעוו ---

 ןשידיי ןופ שינעפיט רעד ןיא ןלַארטש טכיל עסיורג ןוא עניילק ךס ַא --|

 ...ץרַאה

 -עג טָאה םאטשנאק טסירוקָארּפ רעד .טייצ-גָאטימ עטעּפש ןעוועג ןיוש זיא'ס

 ךס ַא ...רעצרַאווש ךָאנ ןעוועג זיא ?קיטיירפ רעצרַאװש; רעטרַאװרעד רעד .ןעגנולק

 ...רעװלוּפ עקשיש ַא יו טרעוו טשינ רעמ ןענייז ןריּפַאּפ

 .טרעהעג טשינרָאג טָאה עדליוו רעה

 ןענעגעזעג םייב ןוא ריט רעד וצ ךיײטנּפרַאק לאומש יבר טריפעגוצ טָאה רע

 | :טגָאזעג רע טָאה

 . . .םינוקז-ןב ןיימ ןייטשרַאפ ןיוש ןעק ךיא ,יבר ,טנרעלעג טוג טָאה ריא ---

 :ןבעגעגוצ רע טָאה טמעשרַאפ יװ ןוא

 ...ךָאװ רעד ןיא העש ַא ןעמענ טייצ ךיוא רימ רַאפ ךיז ריא טנעק רשפא --

 | | !טנרעלעג טשינרָאג בָאה ךיא

 טיול ןקיצנייא ןדעי ןרָאװעג ןבעגעג זיא הרות יד ;סיוא טשינ טכַאמ'ס --

 הרות יד -- ָארמג רעד ןופ טריטיצ לאומש יבר טָאה -- טפַארק ןייז ןופ סָאמ רעד
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 ...עטוג רעקינייוו ַא טימ ייס ןוא היאר רעטוג ַא טימ ייס ,ןגיוא עלַא רַאפ טכיל טָאה

 יסורַא ןימ םעד ןופ ןשטנעמ לָאז רעה ןייז זַא -- ריט יד טנפעעג טָאה ּפיליפ

 טָאה סָאד ;ןפיירגַאב טנעקעג טשינרָאג ןיוש רע טָאה סָאד ,ריט רעד וצ ןטיײלגַאב

 ...טלמוטעצ ןצנַאגניא ןיוש םיא

 הרשכח רעד ףיוא ךוזַאב ַא (ד

 ןייז טימ ןעמַאזוצ ןַאב רעד וצ ןרָאפעג עדליוו רעה זיא ירפ רעד ןיא קיטנוז

 ,ןרָאװעג רעליטש ךָאנ ;רעװ ןדנואוושרַאפ ןעגנילצולּפ סמעשזד טייז ,זיא סָאװ ,יורפ

 טרעדנואוועג ךיז טָאה ,ָאטױא ןטימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ּפיליפ .ןעוועג זיא יז יו

 ןטימ ,קחרמ ןטייו-טשינ ,צנַאג םעד טשינ טנייה ןרָאפ םיתב-ילעב יד יאמלה

 טָאה עדליוו רעה סָאװ ,טרעדנואוועג םיא טָאה רעמ ךָאנ ןוא ךעלנייוועג יװ ,ָאטױא

 זיא ןטייצ עטצעל יד ןיא רעבָא .סַאלק עטירד ,ןטעליב-קיטנוז עקיליב ןעמונעג

 ,ן'שודיח וצ ךיז ןכַאז ליפ ױזַא רעביא ןעמוקעגסיוא תיבה-לעב ןייז ןופ זיוה ןיא םיא

 ...ט'שודיחעג טשינרָאג ללכב ןיוש ךיז טָאה רע זַא

 ןופ ,לטעטש ןיא ןעמוקעגנָא ייז ןענייז ,העיסנדזַאב רעקידהעשדייוצ ַא ךָאנ

 - ,ןײרַא ףרָאד ןיא טריפעגוצ טָאה עקיײלָאק ַא ןענַאװ

 -ברע ןוא רעמוז:טעּפש ןופ ןלַארטש-רעבליז עלעה ןפרָאװעג טָאה ןוז יד

 סָאװ .הָאובת סעּפוק עָארג-לעג ףױא ןוא סעקנָאל ענעטינשעג יד ףיוא טסברַאה

 רעלעקנוט טימ טצנַאלגעג גרעב יד ןבָאה געוו ןטייז עדייב ןופ .ןרעקַא עסיל יד ףיוא

 ,טייקנירג

 ,השבלה-קיטנוז רעשיפרָאד ןיא ךעלעשטנעמ עניילק ןסעזעג ןענייז ןָאגַאװ ןיא |

 עכעלנע ךָאנ ןוא תומהב ןגעוו ,טינש ןגעו טרעדױלּפעג ןוא סעקלול טרעכיירעג

 ,ןכַאז

 : תונויער ןיא טכַארטרַאפ ןסעזעג זיא עדליוו טרעברָאנ

 יד ןיא ןעגנולקעג םיא ןבָאה -- "ןענרעל ןפרַאד סעיינ ךס ַא טעװ ןעמ, ---

 חיד ךיז טכַאד ױזַא ,טנרעלעג סע טָאה ןעמ ןוא; -- רעטרעוװ סלאומש יבר ןרעיוא

 ןסעזעג ןָא דימת ןופ זיא'ס .ןעוועג יינ טשינ לָאמנייק ךעלטנגייא זיא'ס זַא ,סיוא

 ןופ ּפָאטמַאטש'ס ?יבר רעשילױּפ רעד ,טגָאזעג רע טָאה ױזַא יװ ..."טולב ןיא

 ..."יניס גרַאב

 -רעטערב רענעּפָא ןַא רַאפ ןייטש ןבילבעג עקיײלָאק יד זיא העש רעבלַאה ַא ךָאנ

 .ףױהנַאב : ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,הנבל רעבלַאה ַא ןופ טלַאטשעג ןיא עדוב

 טרָאד ןופ .עקדוב רעד ןבענ געוו ןפיוא טרַאװעג טָאה לרופ-םירעיוּפ ןיילק ַא = -

 ןפיוא לטיה-גרעב ַא טימ עזולב רעָאלב ַא ןיא רוחב ַא ןכָארקעגסױרַא טציא זיא

 רע זיא ןצָארּפש-דרָאב טימ לופ םינּפ סָאד ,טיובעג טסעפ ,טנערבעגּפָא-ןיורב .,ּפָאק

 טימ ןוא לטיה סָאד קידנעמענּפָארַא טשינ ,טגיינרַאפ טכייל ךיז ,ייז רַאפ ןענַאטשעג
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 זיא סָאװ ,ןגָאװ ןפיוא ץַאלּפ ןעמענ וצ ןדַאלעגנייא ייז גנוגעװַאב-טנַאה רעמוטש ַא

 ,יורטש ךעלטניב ןוא ךעלקעז ,סנטסַאק טימ טקַאּפעג לופ ןעוועג

 ? סירָאב זיא ואוו ---

 םרַאפ רעצנַאג רעד ףיוא .טשודיחעג ךיז טָאה רוחב רעד --- ? סירָאב --

 ,"סירָאב; ןייק טשינ ללכב ייז ןבָאה

 .עינלעק רעד ןופ ןכָארקעגּפָארַא רוחב רעטייווצ רעד שינרעטַאמ טימ זיא טציא

  .,ערעוװש ןוא לטיה ךַאלפ ַא ,עזולב עָאלב ַא ןגָארטעג טָאה רעקיזָאד רעד ךיוא

 יירשעג ןוא םרַאיל טימ רע טָאה לכ-םדוק .סיפ יד ףיוא ךיש-סטעברַא ענעכָארקעצ

 וצ םינּפ ןטימ טיירדעגמוא ךיז רע טָאה רעטעּפש טשרע ןוא ,דרעפ יד טליטשעגנייא

 םעד ןוא ןעלסקַא יד טימ ןקוצ ןטיױל טנעקרעד טָאה עדליוו יורפ רעבָא .טסעג יד

 ,סירָאב ,ןוז ריא ...רררב ןקידנדיינש

 ןצָארּפש"דרָאב ענייד ...מה, --- .גנוסירגַאב עקיצרַאה ַא ןעמוקעג זיא טציא

 ,רעטכעלעג ַא וצ ןעגנואווצעג רעטומ יד ךיז טָאה ..."*רעבָא ןרעטש

 ןבָאה דרעפ יד ןוא עינלעק רעד ףיוא ןכָארקעגפױרַא קירוצ זיא ךורב

 | | ,טרָא ןופ טרירעג

 ,רעטייוצ רעד סרעדנוזַאב ,יאדמשא ןוא רצאשלב ,ךעלדרעפ ערעזדנוא --

 רָאנ ןכרָאה ייז ,לווייט רעתמא ןַא זיא ,טנעמיגער-רענוגַארד ַא ןופ טמַאטש סָאװ

 רימ ןלָאז עלַא זַא ,הנכס ַא ָאד זיא טשינ זַא ,ןביוא ןציז רע זומ רעבירעד .ן'כורב
 יב ,..וװָאר ןיא ןטנוא ָאד ןגיל

 יורפ רעבָא .עדליו רעה טכַארטעג טָאה -- ...ןָא ןיוש ךיז טביוה'ס --|

 ,טכַארטעג טשינרָאג ןוא טגָאזעג טשינרָאג טָאה עדליוו

 סעצײלּפ יד .ןוז ריא ןופ ןקַאנ ןפיוא ןעגנָאהעג זיא קילב רעכעלרעטומ ריא

 רעּפוק ןופ יװ ןצנַאגניא ןעזעגסיוא טָאה זדלַאה רעד ,ןרָאװעג רעטיירב םיא ןענייז

 - .ןעוועג רע זיא ןיורב-טיור ױזַא

 רעה טָאה ָאד יװ ,אלּפ ַא ) ךורב ןוא ןייטש ןבילבעג ייז ןענייז רעיוט ַא רַאפ

 עינלעק רעד ןופ ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא (! טסַאּפעגוצ רַאפ ןעמָאנ םעד ןענופעג עדליוו

 ,גנורּפש ןייא טימ

 -- ...ןקַאנ ןייז זיא'ס טנערבעגּפָא יו ןוא זיא רוחב רעד טקישעג יװ --

 -רעטלע ןופ דליב םעד ןיא יז טנָאמרעד'ס .טייהנדירפוצ טימ טכַארטעג אדיא טָאה

 טָאה רע .עיזעלש ןיא דיי-ףיוה ַא ןעוועג זיא רע ,ןָאלַאס ןיא טגנעה סָאוװ ,ןדייז

 -סטעברַא טימ ןייגמוא טנעקעג ןײלַא ךיוא טָאה ןוא .ץיזַאב-דרע ןסיורג ַא טַאהעג

 | | . ,..םיא ןיא .ןײרַא טָארעג ךורב םינּפ ַא .םירישכמ

 טָאה -- ?רעביײירט-דרעפ סלַא ריד ךיא לעפעג ױזַא יו ,ישעמַאמ ,ונ ---

 ױזַא ךיז ךיא בָאה העיסנ רעד ףיוא סָאװ ,רימ טקידלושטנַא -- טכַאלעג ךורב

 ףיוא סרעדנוזַאב ,ןבעג גנוטכַא טזומעג בָאה'כ !ךייא ןגעו טרעמיקעג קיצניװ

 רעד ףיוא לסיבַא ןפרַאװּפָארַא ,םינּפ-תלבק ןדובכל ,טשינ זדנוא לָאז רע ,יאדמשא
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 ןעמוקַאב ייז ןבָאה הנתמ סלַא ןוא טריפעגפיוא ךעלטנרָא ךיז ןבָאה ייז רעבָא ...דרע

 .רעקוצ ךעלקיטש וצ

 ,טרעלקרעד ךורב טָאה -- עוװַאק רעד וצ רעקוצ ןייק ָאטשינ זיא זדנוא רַאפ ---

 רימ ןבָאה ,םייה רעד ןופ לקעּפ ַא ןגירקעג לָאמַא ָאד טָאה ללה רבח רעזדנוא רעבָא

 ...דרעפ יד רַאפ עימערּפ סלַא רעקוצ םעד טריקסיפנָאק

 ןינב רעקיקָאטש-ייװצ רעסייוו-ָארג רעד .טרעקעגסיוא ןייר ןעוועג זיא ףיוה רעד

 טייז ןייא ןופ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא ךעלרעטצנעפ עניילק ןוא ךַאד ןטיור ַא טימ

 ,טסימ-וק טליפעג ךיז טָאה'ס ,רעמַאק-ץלָאה ַא טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ןלַאטש טימ

 ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עגנוי ץוט רָאּפ ַא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה ןשיװצ ןיא

 ,לברַא עטצרַאשעגפױרַא טימ ךעלקער ןָא ,טעברַא רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ

 .ןפורעגסיוא עכעלטע ןבָאה --- ? ץרַאה טוג רעזדנוא ,ץרעה זיא ואוו --

 רעזדנוא ,רעריפ רעזדנוא זיא טרעלקרעד ךורב טָאה -- ןיבור ץרעה --

 ןענרעל רימ ןכלעוו ןופ ,טניירפ ןוא רערעל ,רָאטקעריד רעכעלטפַאשטריװדנַאל

 ,..ץלַא

 ,ןיבור ץרעה ,רָאטקעריד רעד ןעמוקעגנָא ךיוא זיא דלַאב

 םוק'כ -- טקידלושטנַא ךיז רע טָאה -- טנַאה יד ןבעג טשינ ךייא ןעק'כ --

 .טעברַא רעד ןופ דָארג

 טימ ןַאמרעגנוי ןטסעפ רעבָא ,ןקנַאלש ןקיזָאד םעד טכַארטַאב טָאה עדליוו רעה

 טימ ןדער ןייז ןופ ןָאט רעד .ןעמערב עשיגרענע עניד יד רעטנוא ןגיוא עטוג יד

 ךָאד ןוא ןעק רבח ַא וצ רבח ַא יװ ,ךעלטפַאשטניירפ ןעוועג זיא םירוחב עגנוי יד

 טשינ ךיז ןעק ןעמ רעכלעוו ןגעק טײקנסָאלשטנַא ןַא סעּפע ןגעלעג ןירעד זיא

 | | ,ןלעטשנגעקַא

 ןיא ןסיורד ןָאט וצ רעקינייו רימ ןבָאה -- טגָאזעג רע טָאה --- קיטנוז ---

 -עג גנערטש ךָאד ןבָאה רימ .בוטש ןיא טעברַא ןייק טשינ טלעפ'ס רעבָא ,דלעפ

 יד ןוא ףוג םעד טקרַאטשעג ,העש קיצנאווצ-ןוא-ףניפ טורעגסיוא ךיז ,תבש ןטלַאה

 | , ..המשנ

 רעדיוו זיא ןוא ןרעטלע יד וצ טרעהעג ןצנַאג ןיא ןיוש ךורב טָאה גָאטימ ךָאנ

 לדלעוו ןטנָאנ םעניא ריצַאּפש ַא .לָאמַא ןופ לגנוי עטוג עביל סָאד ןעוועג לָאמַא

 יז ןוא ןשטנעמ-טָאטש יד ןופ רעצרעה יד ןופ הרוחש-הרמ יד טזעלעגפיוא טָאה

 ,דיירפ ַא סעּפע טליפרעד ןבָאה

 רעקיזָאד רעד ףיוא טסעק עקיזָאד יד ייב טוג ךיז טסליפ ,לרוחב ,רָאנ גָאז ---

 ,טגערפעג טגרָאזַאב לסיבַא רעטָאפ רעד טָאה -- ?טעברַא

 יד ןעװעג זיא -- ?ןטילעג ָאד טלָאװ ךיא יו ,סיוא יוזא ןעד ךיא עז יצ ---

 | .עגַארפ-ןגעק עצרוק

 ,רעטנומ ןוא שירפ ױזַא ןעוועג זיא רע .ןעזעגסיוא ױזַא טשינ טָאה רע ,ןיינ

 ןעזעג טשינ ױזַא לָאמניײק טָאטש ןיא םיא ןבָאה ןרעטלע יד יו

 ,טגערפעג רעטָאפ רעד טָאה -- ? טפנוקוצ ןייד ןגעוו וטסרעלק סָאװ ןוא ---
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 רימ יו ױזַא רוטַאנ רעד טימ ןדניברַאפ ױזַא זיא'מ ןעוו זַא ,רעטָאפ וטסייוו --

 טימ סיוארָאפ טייג ןעמ ןוא טעברַא ןעמ ,קיניײװ ץנַאג ןעמ טרעלק טלָאמעד ,ָאד

 ,..ךיילג ,טירש עטסעפ

 םייב ,ךעלעפעש ןוא דרעפ יד ייב ןביילב קיבייא טשינ ךָאד טסנעק וד --

 ,..לַאטש םעד ןיא טסימ ןבָארג

 ,גנילירפ זיב טסייה'ס ,רעטניוו ןרעביא -- טגָאזעג טסעפ ךורב טָאה -- ןיינ --

 טעברַא:רעטניוו יד ךיוא ןענרעלוצסיוא ךיז ךעלטנירג ידכ ,ָאד ךָאנ ךיא ביילב

 ,זיוה ןיא ןוא דלעפ ןיא

 ? ךָאנרעד ןוא ---

 עקיטסייג ַא ךיוא גנודליבסיוא עכעלטפַאשטריװ יד ץוח ַא טמוק ךָאנרעד --

 ,הבישי ַא ןיא ,הרשכה

 ? הבישי ַא --

 ,זדנוא ייב ךיוא ָאד זיא עכלעזַא .ןענרעל דומלת רַאפ לוש ַא טניימ סָאד ,ָאי --

 ! גַארטיײב ַא ךיוא ןטרָאד סנטצעל טסלָאצ ,ַאּפַאּפ ,וד זַא ,רימ ךיז טכַאד

 ...!ןגַארטײב ךס ַא סנטצעל לָאצ ךיא ,אלימ ---

 םַאטש-םיוב ַא ףיוא סופ ןקניל םעד ןָאטעגפױרַא לָאמַא טימ טָאה עדליוו רעה

 ;טכַארטרַאפ ךיז טָאה ןוא

 רעדָא רעױוּפ ַא ?ןרעװ וטסליװ סָאװ ,לָאמעלַא רַאפ לָאמ ןייא עשזיגָאז --

 ?בר ַא

 .טכַאלעצ ךיז טָאה ךורב

 רַאפ רָאנ זיא דומלת ןענרעל זַא ,גנוסַאפפיוא עטרעטלערַאפ ַא זיא'ס ....מה --

 ,רעטעברַא-דרע סלַא ךיוא ןשטנעמ עשידיי לארשי-ץרא ןיא ןבָאה ןפרַאד רימ ! םינבר

 ןרעױּפ עשידומלת ,תודהי ןוא הרות ןענעק ןוא ןדיי עצנַאג ןענייז סָאװ ,עכלעזַא

 ...סע טסייה

 טגערפעגרעביא ךיז טָאה -- ?לארשי ץרא ןייק ןרָאפ תמאב טסליװ וד ןוא ---

 ,ןקָארשרעד לסיבַא ,רעטומ יד

 ?ָאד ךיא ןיב ןעד סָאװ וצ ,יאדווַא ---

 ךָאנרעד ,ָאד רָאי בלַאה ַא ךָאנ סע טסייה :טכַארטעגכָאנ ליטש טָאה אדיא יורפ

 בילוצ ,ךעלמייהמוא ןעגנולקעג ריא טָאה "הבישי, טרָאװ סָאד) דומלת םייב טייצ ַא

 ,רָאי ַא ךָאנ סיוא סע טכַאמ ןעמַאזוצ (..."העבש, טרָאװ ןטימ טפַאשהבורק ןייז

 -קיצנייא ריא רע זיא טציא ןיוש רעבָא ,ןרעדנע סעּפע ךָאנ יז ןעק טלָאמעד זיב

 ...ריא ןופ טייוו ױזַא ןעוועג ןוז רענעבילבעג

 זיא בוטש עקידייל עסיורג יד ,רובצב הלפת ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טייצ-טנווָא

 שדוקה'ןורָא ןַא ןענַאטשעג וליפַא זיא טנַאװ-חרזמ רעד ייב .שרדמה-תיב ַא ןרָאװעג

 .תכורּפ םענעטעמַאס ַא רעטנוא ,הרות-רפס ַא ןגעלעג זיא'ס ואוו

 עלַא ףיונוצ ךיז טיילעגנוי יד ןעמוק ,טסואוודעד ךיז טָאה עדליו רעה יװ

 ךלַאב ,רוביצב הלפת וצ ,רעירפ ךָאנ -- טייצ-טינש ,רעגייזַא ףניפ ,ירפ רעד ןיא
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 -עגנוי יד ךיז ןבָאה ,ןעמוקעגרָאפ רעירפ קיטנוז בילוצ זיא סָאװ ,החנמ תלפת ךָאנ

 טנרעלעג ןבָאה לייט .טנרעלעג ןעמַאזוצ ןוא ןּפורג עניילק ןיא טלמַאזעגפיונוצ טייל

 טוט ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טלָאוװ'ס יװ ,ןעוויג לּפלּפמ ךיז ןוא םירפס עסיורג ןיא

 ןַא ןיא .טנעילעג קיאור ןוא ךעלמירפס עניילק ןטלַאהעג ןבָאה לייט ;ןבעל ןוא

 ןיא ,יד ןשיװצ ןענופעג ךיז טָאה ךורב ,ך"נת טנרעלעג ןעמ טָאה עּפורג רעדנַא

 .רענרעל-ָארמג ענעוטרַאפ-לוּפלּפ

 .טכַארטעג ךיז עדליוו רעה טָאה -- ...הבישי ַא םינּפַא זיא סָאד ---

 לייט .ךעלדיימ יד טימ טכַארברַאפ עדליוו יורפ טָאה בוטש רעטייווצ רעד ןיא

 .טעברַא-יינ טימ טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז

 עשיאערבעה ייב לייט ַא ןוא םידומיל עשידיי ייב ןסעזעג ןענייז ךעלדיימ רָאּפ ַא

 םיוק ,טכיירגעג ןבָאה טייצ-לוש רעד ןופ תועידי עשיאערבעה עקינייא עריא .םירפס

  טכַאמעג טָאה יז ןכלעוו ןופ ,ןענוװַאד םייב תולפת יד ןענעיילרעביא וצ תודצ טימ

 טשינ יז טָאה תואחסונ עשיאערבעה יד .םיבוט-םימי עסיורג יד ןיא ךיורבעג ַא

 יז ןעו ,המשנ רעד ןיא ןעגנורדעגניירַא ףיט סעּפע ןבָאה ייז רעבָא ,ןענַאטשרַאפ

 ...לוש ןיא ןעוועג זיא

 -עג ןוא ןגיוא עקיצנַאלג טימ ךעלדיימ עשירפ עגנוי ןסעזעג ןענייז ָאד ןוא

 ןייק טשינרָאג ייברעד ןכַאמ ןוא שיאערבעה ןענרעל ןוא ןענעייל ןוא טנעה ענעלָאװש

 ךעל'השעמ ךיז ןלייצרעד ןוא שמוח ןופ הרדס יד ןענעייל ייז ,טושּפ ,םינּפ ךעלרעייפ

 ,שרדמ ןופ

 ײרעּפַאלקעג עקיטסַאה סָאד ,טשיורעג קידנצלירג טָאה סָאװ ,ןישַאמ-יינ יד

 ןופ ןטײרטש-לוּפלּפ יד ,תולוק עשלדיימ יד ןופ גנַאלק רעד ,ןישַאמ-ביירש רעד ןופ

 ,סָאַאכ ןייק ןפַאשעג טשינ טָאה ןוא טשימעגפיונוצ ךיז טָאה ץלַא סָאד ,רעמיצ ןטייווצ

 רעד טימ עיצַאטס רעניילק רעד וצ ןרָאפעג סעדליוו יד ןענייז טייצ-טנוװָא

 .ןרָאפ וצ ןעמוקעג ןענייז ייז רעכלעוו טימ ,רופ רעבלעז

 ,גנונעגעזעג עצרוק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס

 ? םייהַא וטסמוק ןעוו ---

 וצ טָאה ריא -- טגָאזעג ליטש ךורב טָאה -- ןוא ןַאלּפ ןיימ טנעק ריא --

 .ןעוועג םיכסמ קידנגייווש-ליטש םיא

 ןגייטשסיוא יורפ ןייז ןפלָאהעג טכַאנייב ןעמוקמייהַא ןכָאנ טָאה עדליוו רעה ןעוו

 : ןפורעגּפָא ךיז רע טָאה ,ָאטיױא ןופ

 ַא ןופ ,טייוו רעייז ןופ ןעמוקעג ןטלָאװ רימ יוװ ךיילג סיוא סע טעז רימ --

 ...טלעו רערעדנַא ץנַאג

 טָאה -- ...םייה ענעגייא רעזדנוא טשינ דלַאב ןיוש ןעקרעד ךיא ,ָאי --

 ,לכיימש ןלופ-רעצ ןליטש ַא טימ אדיא יורפ ןבעגעגוצ
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 עדליוװ החּפשמ רעד ןופ ןשינעבעלרעביא עייג יד (ח

 טרעיײלשרַאפ סעּפע ןרעוו ןביוהעגנָא םורַא ץלַא טָאה עדליו רעה םורָא

 ןטַאר-סטכיזפיוא יד ןופ סױרַא טזומעג רע טָאה ױזַא ,ךעלגנירדכרוד-טשינ ןוא

 -סטפעשעג גנילצולּפ םיא ןבָאה ױזַא ;דילגטימ רעבושח ַא ןעוועג זיא רע ואוו

 ןבירשעג -- טעברַאעגנעמַאזוצ גנַאל-ןבעל ַא טָאה רע עכלעוו טימ ,םינוק ןוא טניירפ

 טשינ רעמ רע טָאה ױזַא ,ןקיש טשינ ןטרעּפָא ןייק רעמ ייז וצ לָאז רע ,לָאמַא טימ

 ןייז ןוא ,טיכאל ,רעלקעמ-סרוק ןייז טימ עזרעב רעד ףיוא ןענידַאב ךיז טנעקעג

 רע טָאה -- טעדנײרּפַאב ךעלנעזרעּפ ןעוועג זיא רע ןכלעוו טימ ,ביור ,רַאטָאנ

 ןרעװ ןביוהעגנָא טָאה םורַא ץלַא ,רוציקב ,ןרעדנַא ןַא טימ ןשיוטרַאפ טזומעג ךיוא

 ףיוא שינעבעלרעביא סָאד טָאה -- םעלַא רעביא רעבָא .ךעלדנעטשרַאפמוא סעּפע

 תוכייש ןיא זַא ,ךעלגעמ .תוהמ ךעלרעניא ץנַאג ןייז טרעדורעגפיוא הרשכה רעד

 -עצ ךיז ךוזַאב-הרשכה םעד ןופ גנוטיידַאב יד זיא ,םורַא ןשינעעשעג עלַא יד טימ

 | .ןסקָאװ
 סָאװ ,ןטפירשטייצ עשידיי ןענעייל םוצ ןעמונעג טציא ךיז טָאה עדליוו רעה

 ןכוזַאב ןביוהעגנָא טָאה רע ;ןעמענ טשינ ןיירַא טנַאה רעד ןיא רעירפ טגעלפ רע

 ןיז ןרעביא גנורעלקפיוא ןַא ,רעפטנע ןַא טכוזעג טָאה רע ;ןעגנולמַאזרַאפ עשידיי

 --- ןופרעד טדערעג ךס ַא ןבָאה ןעגנולמַאזרַאפ יד ןוא ןעגנוטייצ יד .טייצ רעד ןופ

 ,םירפס עטלַא ןיא ןפיטרַאפ ןעמונעג ךיוא ךיז טָאה רע .טגָאזעג טשינרָאג רעבָא

 ןטרָאד ןוא ָאד .גנוצעזרעביא רעשטייד רעד ןיא ןענרעל טװאורּפעג טָאה רע סָאװ

 -טכיל ַא יװ טצילבעגפיוא טָאה סָאװ ,קנַאדעג ַא ןוא טרָאװ ַא ןפָארטעג רע טָאה

 טָאה טרָאד ,ןרָאװעג ןשָאלעגסיוא טכיל סָאד זיא דלַאב רעבָא ; המשנ ןייז ןיא לַארטש

 ,ןטלַאהרעד וצ טכיל סָאד ידכ ,ןסיוו ןופ לייא סָאד טלעפעג

 ,ךײטנעּפרַאק לאומש 'ר טימ ןעמוקנעמַאזוצ ךיז רע טגעלפ ךָאו ןיא העש ןייא

 ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיוה-קנַאב סעדליװ זיא העש רעקיזָאד רעד ןיא ןוא
 ,לשרדמ-תיב

 םעד םעלַא םעד ןופ סנטייוורעדנופ ןענַאטשעג עדליו טרעברָאנ זיא ךָאנ

 ןענַאטשעג זיא רע -- עטלַא-רוא סָאד ןגָאז טגעלפ לאומש 'ר יו רעבָא -- םעיינ

 ,ןיבר ןייז טנעקעג ןיוש רע טָאה ןייטשרַאפ רעבָא ;םעד ןבענ רעדָא ,רעביא

 ,ךעלכיב עיינ יד ןגעוו ןלאומש 'ר טימ טסעומשעג לָאמַא טָאה עדליוו ןעוו

 ןיא קידלוש ןיילַא ךיז זיא סע זַא ,םוטנדיי ןשטייד ןופ דלוש רעד ןגעוו ןדייר סָאװ

 טלקָאשעג לאומש בר רעטלַא רעד טָאה -- ןעמוקעג םיא ףיוא זיא סָאװ ,םעלַא םעד

 | ,ּפָאק ןטימ

 טייצ יד ןעוועג זיא'ס ןעוו ,רעירפ ןעוועג "םיאיבנ; עקיזָאד יד ןענייז ואוו ---

 ןיא ץלַא ןעוו ,ןָאטעג ױזַא ךיוא איבנה והימרי טָאה !ןענָאמרעד ןוא ןענָאמ וצ

 טנעז ריא ,ךייא ףיוא טכער ץנַאג, :ןעיירש וצ ןוא ןעמוק וצ ׁשַא ןיא ןגעלעג ןיוש

 ןגָאז רימ יװ ,ט"ג ןגעק רָאנ רעבָא ,עלַא רימ ןענייז קידלוש ? *קידלוש ןיילַא
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 רעזדנוא ,רעטָאפ רעזדנוא -- ,"ךינפל ונאטח ונכלמ וניבא; תוליפת ערעזדנוא ןיא

 רעבָא טָאה טלעװ יד ...ריד ןגעק רָאנ ,ריד ןגעק טקידניזעג ןבָאה רימ ,ךלמ

 ...דלוש יד ןעגנעהוצנָא זדנוא טכער ןייק טשינ

 ץנַאג ךָאד ןעמ טכַארט ןליוּפ ןיא -- טגערפעג עדליוו טָאה -- ,רעבָא --

 !ןדיי עשטייד יד חוכמ שרעדנַא

 ,הרות קינירו-וצ ָאד זיא דנַאלשטיײד ןיא זַא ,טרָאד ןעמ טגָאז יאדוװַא --

 טרעװ ןכעלרעניא םעד ּפֶא טשינ טנקייל רענייק רעבָא ,טייקשידיי קינייװ-וצ

 ןשטייד ןרַאפ ןויסנ רערעװש ַא ןעוועג זיא עיצַאּפיצנַאמע יד .םוטנדיי ןשטייד ןופ

 רָאג זיא םוטנדיי-חרזמ םעד .ןייטשייב טנעקעג טשינ םיא טָאה בור רעד ,םוטנדיי

 זיא ןויסנ רעקיזָאד רעד ,ןדייל ןופ ,טײקמערָא ןופ ןויסנ רעד טרעשַאב ןעוועג

 ,עטיל ןוא ןלױּפ ןופ ןדיי רימ יצ ,טסייוו רעוו .ןייטשוצייב רעטכייל רעבָא ,טרַאה

 טלָאװ רע ביוא ,עיצַאּפיצנַאמע ןופ ןויסנ םעד ןייטשייב רעסעב טנעקעג ןטלָאוװ

 .ןפרָאװעגנָא ןעוועג

 לארשי קלָאפ םוצ שפנה-ןובשח וצ גנונָאמ ַא זיא ןעשעג זיא סָאװ ,ץלַא סָאד

 ,עדליוו רעה ,ריא יו ךיא !הבושת וצ ןפורעג ןרעוו עלַא !טלעװ רעצנַאג רעד ןיא

 ןיא טייטש רע זַא ,ןדערנייא טשינ ךיז רָאט רענייק .טײלסדנַאל עניימ יו ערעייא

 ...דנַאר םייב טייטש רענעי רָאנ ןוא ןטימ

 רַאפ ןרָאװעג ךײטנּפרַאק לאומש בר טימ העש-ןרעל יד זיא טייצ רעד טימ

 ,םעד םעלַא ףיוא רעפטנע ןייק ןבעגעג טשינ םיא טָאה'ס .ףרַאדַאב-סנבעל ַא ןעדליוו

 ךָאד רעבָא ,געט עקיזָאד יד ןיא טמרוטשעגפיורא לָאמַאטימ םיא ףיוא טָאה רע סָאװ

 סָאװ ,רעכיב עיינ ןוא ןגַארטרָאפ ,ןעגנוטייצ עלַא יד יו טגָאזעג רעמ םיא סע טָאה

 ,ןכַאז יד טימ ךיז ןקיטפעשַאב

 רע זַא ,טגָאזעג םיא טָאה לאומש 'ר ןעוו ,שפנ-תמגע טָאהעג עקַאט רע טָאה

 ,תונכה עלַא טימ קיטרַאפ ןיוש זיא ןוא לארשי-ץרא ןייק ןייז וצ הלוע ךיז טביולק

 .שינעבעלרעביא ןַא ךָאנ טַאהעג עדליוו החּפשמ יד טָאה געט ענעי ןיא

 "וציקיטיירפ ַא ףיוא החּפשמ רעטייו ַא וצ ןדַאלעגנייא ןרָאװעג ןענייז ייז

 טָאה סָאװ ,החּפשמ רעד ןופ שאר רעד ןסייהעג טָאה סיכרעב בקעי 'ר .סטכַאנ

 טָאה ןוא רחוס'ץלעה רעכײר ַא טרָאד ןעוװעג ,טנגעג רעלמעמ ןופ טמַאטשעג

 ,דנַאלשטייד ןיא טצעזַאב ךיז גנַאל טשינ טשרע

 ןוא הרות ןייז טימ ט'מש'עג סיכרעב בקעי 'ר טָאה לַאטרַאװק ןשידיי ןיא

 יד ןופ טייױו ןטלַאהעג ךיז טנייה זיב ןבָאה סעדליו יד רעבָא .םידסח תולימג

 ,ןפורעג ייז טָאה ןעמ יו ,"סעדיכרעב,, עצרַאװש

 טלַאװעג ַאזַא טימ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשינעעשעג עלַא יד קנַאדַא ,סנטצעל טשרע

 .ןרָאװעג רעטנענ לסיבַא החּפשמ יד ייז זיא --- עדליוו זיוה ןפיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא

 ,גנומיטש-תבש עכעלרעייפ יד ,זיֹוה ןיא סיכרעב ייכ סטכַאנ-וצ-קיטיירפ רעד

 םעד ןופ ןסעומש-הרות יד ןוא טכיל יד ןוא תורימז יד ,םיגהנמ עשידיי עטלַא יד

 ,םשור ַאזַא טזָאלעגרעביא עדליוו יורפ ןוא רעה ףיוא טָאה ץלַא סָאד -- ןטלַא
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 .רעצרעה ערעייז ןופ ןרָאװעג טקעמענּפָא טשינ רעמ זיא סָאװ

 וצ ןָאטעג גָאז ַא רעכיז טשינ ןוא ליטש עדליוו יורפ טָאה םייהַא געוו ןפיוא

 | :ןַאמ ריא

 ? םייהַא סופוצ ןעגנַאגעג טנייה רימ ןטלָאװ רשפא --

 | ,..טייוו וצ ןייז ריד רַאפ טעוו'ס ,ארומ בָאה'כ --

 עדליוו יורפ טָאה -- טייו וצ סעּפע ןעניואו רימ ,ארומ בָאה'כ ,ָאי --

 וצ געוו םעד זיולב טשינ טניימ יז זַא ,ןעזעגסיוא טָאה'ס ןוא ןבעגעגוצ טכַארטרַאפ

 . ..גנוניואוו ריא

 ,רעטייוו ןעגנַאגעג קידנגייװש ןענייז ייז

 ,טרזחעגרעביא עדליוו רעה טָאה -- טייוו וצ --

 ןופ ןעוועג זיא'ס .ווירב ַא ןפָארטעג ייז ןבָאה ןעמוקעגמיײהַא ןענייז ייז ןעוו

 עכעלטפעשעג םוש ןייק טשינ טָאה רע .טשודיחעג ךיז טָאה עדליוו .עיליזַארב

 ןעוועג זיא ווירב רעד .ווירב םעד טנפעעגפיוא טָאה רע .עיליזַארב טימ ןעגנואיצַאב

 טרעדנואוועג ךיז טָאה -- ?טשינ בתכ ןייק רָאג סעּפע; .בתכ ןדמערפ ַא ןיא ןבירשעג

 ,..שיבַארַא רעדָא שיאערבעה ןייז זומ'ס ,ןטקנוּפ ןוא ךעלקיסַאּפ זיולב -- עדליוו רעה

 ,עדליוו יורפ טניימעג טָאה -- ....ווירב-רערָאנש ַא סעּפע רשפא --

 יז ןעמוק תינשהו ,עיליזַארב ןופ טשינ תישאר ןעמוק ווירב עכלעזַא ,ןיינ --

 ...םייה רעזדנוא ןעק סָאװ ,ץימע ןייז זומ סָאד .טפעשעג ןופ סערדַא רעד ףיוא

 ןכלעוו ןופ ,סמעשזד ןוז רעייז ןגעוו ןטכַארט ןעמונעג ייז ןבָאה םיצולּפ ןוא

 ,ןעמוקַאב טשינ ןכייצ-סנבעל םוש ןייק ,ןדניוװשרַאפ ןעגנילצולּפ ןייז טניז ןבָאה ייז

 םיא זיא לָאמַא טימ ןוא ?ווירב םעד ןענעיילרעביא ןענעק טעװ רעוו רעבָא

 ,ךײטנּפרַאק לאומש יבר ןלַאפעגנייא

 ןוא טנװָא ןגרָאמ זיב ןטרַאװ ןזומ טעוװ ןעמ ,תבש רעבָא ךָאד זיא טנייה ---

 .עדליוו רעה טגָאזעג טָאה -- . . . ןלאומש יבר ןכוזּפָא ץעגרע

 .ןָאטעג ױזַא טָאה רע ןוא

 לַאטרַאװק-חרזמ ןיא םישרדמ יתב יד ןופ םענייא ןיא זיא סטכַאנ-וצ-תבש םענעי

 ןופ םינינמ ןוא ךעלביטש ,םישרדמ-יתב עכלעזַא .הכלמ-הוולמ ַא ןעמוקעגרָאפ

 ,טנגעג םעד ןיא ךס ַא ךיז ןעניפעג תואחסונ ענעדיײשרַאּפ

 ןדיי עשיווטיל בור יײּפע ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענייז לוש רעקיזָאד רעד ןיא

 רעבָא ןבָאה ייז .ךעלביטש עשיליוּפ יד ,םינינמ עשידיסח יד ןופ טשינ ןטלַאה סָאװ

 רעד ןופ רעגייז ןטלעטשעגכיילג -קיבייא םוצ ןסַאּפוצ טנעקעג טשינ ךיז ךיוא

 ,רעגייטש ןשיווטיל םענעגייא ןפיוא ןבעלסיוא ךיז ןליוו ןוא ,עגָאגַאניס רעלעיציפָא

 לוש יד טָאה ,טשרעהעג טרָאד טָאה סָאװ גנונדרָא ןוא ור רעשטייד רעד בילוצ

 ,םיללּפתמ עשטייד ךיוא ןגיוצעגוצ

 הלפתה"תיב ןופ ןבוטש עקיד'חווירב יירד יד ןיא ךיז ןבָאה ,תבש יאצומ טציא

 -ןירטס עפעלטע ךיוא םעד ץוח ַא ןוא ,טיפוס ןפיוא ןּפמָאל יירד ןלַא טנערבעג

 ,בוט-םוי ַא סעּפע וצ יו טכיל
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 ַא טרעיפעג טָאה'מ ,רעטלּפָאט ַא וליפַא ,בוט-םוי ַא ןעוועג תמאב זיא'ס

 קיטייצכיילג ןוא ,רעדילגטימ עלַא ןשיווצ תותכסמ עטלייטרַאפ יד ןופ ס"שה'-םויס

 ,לארשי ןייק ןרָאפעג רעדילגטימ עבושח ייווצ ןענייז

 רע .סוגלייא החמש יבר ןעוועג זיא החמש רעד ןופ ןתוחמ רעכעלטנגייא רעד

 .ס"ש ץנַאג טנרעלעגסיוא טָאה --- לָאמ ןטשרע םוצ טשינ ןיוש סָאד ןוא --- ןיילַא

 ןײרַא דנַאל ןקילייה ןיא ןרָאפּפָא םורַא געט עכעלטע ןיא טפרַאדעג רע טָאה רעטציא

 םיא ןבענ טציא טָאה סָאװ ,ךײטנּפרַאק לאומש 'ר סָאװ ,ףיש רעבלעזרעד טימ

 ,שיט םעד ייב ןָא-ןביוא םעד ןעמונרַאפ

 רעסיורג רעד ןיא ןרָאי רעקילדנעצ ַא ןיוש טבעלעג טָאה סוגלייא החמש 'ר

 ןַא רַאפ ןטלַאהעג ןעוועג גנַאל ןיוש םיא טלָאװ רוד ערעגנוי סָאד .הלהק רעשטייד

 ַא טעדליבעג ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןושל ןשטייד ןיא תומיגּפ יד טשינ ןעוו ,םענעגייא

 ,טפַאשביל ןוא גנוטכַא יד טרעטשעג טשינ טרָאפ טָאה סָאד .טנַאװ-דייש לקיטש

 ,טלגנירעגמורַא םיא ןבָאה עלַא ןכלעוו טימ

 ,רעצרַאװש ןייז יו טקנוּפ ,המיגּפ ַא ןָא ןוא עלעביוטש ַא ןָא ,דלָאג יו ןייר

 ןעוועג ןענייז ױזַא ;ץרַאה ןייז ,רעטקַארַאכ ןייז ןעוועג זיא -- קָאר רעגנַאל-בלַאה

 רעדָא ןיירמוא םוש ןייק ןעגנַאגעגרעבירַא טשינ זיא סע עכלעוו רעביא ,ןּפיל ענייז

 ,זיא טשינ ןעמעוו ןגעק ערה-ןושל רעדָא גנוקידיײלַאב םוש ןייק ,טרָאװ קידתמא-טשינ

 ןיא דיי ַא יוװ ,ס"ש ץנַאג ןיא יקב זיא רע זַא ,טסואוועג טָאה טלעוו עצנַאג יד םגה

 רעדָא תונבר-אסכ ןייק ןעמענרעביא טלָאװעג טשינ לָאמנייק רע טָאה ,?ירשא,

 ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,םעד טימ טזָאלעג ןעגונגַאב ךיז טָאה רע ,םידוביכ ערעדנַא

 ,םירוחב יד וצ רועיש ַא

 ןעוועג רעבָא זיא סָאד .סמויס טרעייפעג סוגלייא החמש 'ר טָאה לָאמ ךס ַא ןיוש

 ,טָאטש עדמערפ ךָאד ןוא ענערָאװעג-שימייה יד ןזָאלרַאפ ןייז רַאפ ,םויס רעטצעל ןייז

 עשידמול עקידחרזמ יד ןופ תיזמש רעד ןעמוקעג זיא בוט-םוי ןקיזָאד םוצ

 לאומש 'ר .םידימלת ענייז ןוא ןהחמש 'ר ןופ טניירפ עשימייה ךס ַא ךיוא ןוא טלעוו

 ןופ רבחיגעוו רעד קיטייצכײלג ןוא םידמול עטסערג יד ןופ רענייא ,ךײטנּפרַאק

 ,*לוּפלּפ ןרדה; ןטימ דבוכמ ןרָאװעג זיא ,רעבעג-טסַאג

 ליפיוזַא ןופ הדע ןַא ןשיװצ ָאד .טעברַא לקיטש טכייל ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס

 .םיאיקב ןוא םיפירח ,ּפעק עפרַאש-שידמול

 ךעלעמַאּפ .ןלייא וצ ביל טשינ ךיז טָאה רע .טייצ טָאה ךײטנּפרַאק לאומש 'ר

 זיב טנורג ןופ ,תודוסי עטסעפ ביל טָאה רע .טירט ייב טירט ןעגנַאגעג רע זיא

 .ךַאד םוצ

 זיא ףוס-לכ-ףוס .טייצ ערעגנעל ַא טרעיודעג טָאה ןלוּפלּפ ןוא שינערַאּפש סָאד

 ומעל זוע 'ה; :טזָאלעגסיױא טָאה רע .םי ןשימרוטש ןופ םולשב סױרַא לאומש 'ר

 ךיז ןבָאה ןפמַאק עלַא ,סנ רעד ןעשעג זיא ןַאד ןוא "םולשב ומִע תא ךרבי 'ה .ןתי

 ."ךחוכ רשייא ןגירשעג ןבָאה עלַא ןוא טליטשעגנייא

 סע טָאה טייצלָאמ ךייר ןייק .הדועס רעד וצ ןשַאװעג ךיז ןעמ טָאה ךָאנרעד
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 -טשרואוו טימ ייווצ ןגעלעג זיא טסעג יד ןופ ןדעי רַאפ ןעוו ,ןסייה טנעקעג טשינ

 ַא ןעמואושעגפיורַא ךָאנ זיא ףוס םוצ ,ריב קימיוש זָאלג ַא טימ למעז עטגײלַאּב

 ריב .ךעלזעלג קינייו וצ ןופ טלגנירעגמורַא ןעוועג רעבָא זיא סָאװ ,שי"יי לשעלפ

 רעקעב רעד טקנעשעג טָאה למעז יד .סיכרעב בקעי 'ר טעדנעּפשעג טָאה שייי ןוא

 רעבָא ,דיי רעטושּפ ַא ,ץרעהטוג דוד ןופ טמַאטשעג טָאה טשרואוו רעד ןוא רענזָאּפ

 .ןבדנ ןוא הקדצ-לעב רעסיורג ַא

 -עגכרוד הרדס רעד ןופ שורד ןייז ןביוהעגנָא דָארג טָאה סוגלייא החמש 'ר

 .לארשי ץרא ןוא הרות חוכמ טנָאמרעד ץלַא טרעוו'ס ואוו ,םישרפמ טימ ןטכָאלפ

 .ןביױהעגנָא ,רעגניז רעטשטנעבעג-טיג ַא ,דבח עקמוחנ 'ר טָאה השרד רעד ךָאנ

 רעקידנסקַאװ טימ .רעכעה לָאמַא סָאװ ,.,"רסחא אל יעור 'ה ,דודל רומזמ, ןעגניז

 ןביוהעגנָא טָאה םוחנ 'ר ןעוו ןוא .רָאכ ןיא ןעגנילקעגּפָא לוק סָאד טָאה תובהלתה

 ןענייז ,ןָאט ןרעכעה ַא טימ רָאנ ,ןוגינ ןבלעז ןטימ *דודל רומזמ,/ לָאמ ןטירד םוצ

 ַא ןיא ןטכָאלפעג ךיז ןבָאה טנעה ןוא ןענַאטשעגפיוא ָאדנַאמָאק ַא טיול ,טסעג עלַא

 לדער ַא ןיא ,רעקידרעייפ ןוא רעלענש לָאמַא סָאװ ןעגנַאגעג זיא דוקיר רעד ,דוקיר

 / .שיט םורַא
 :ןפורעגסיוא ןוא רוחב רעגנוי ַא ,סופייה ריאמ ןפָאלעגנָא זיא לָאמַא טימ

 ףיוא ךיז טגערפ ןוא ָאד זיא רעה ַא סעּפע ,ןרָאפוצ ןעמוקעג זיא ָאטיוא ןַא

 ,ןלאומש 'ר

 ךָאנ ןרָאפעגנײרַא דבח םוחנ יבר זיא -- ?רעה ַא סעּפע סָאד טסייה סָאװ ---

 !רענייא רומח ,וד ,עשז-דיײר-ָאט ? דיי ַא סע זיא -- ןָאט ןקידנעגניז ַא ןיא ץלַא

 ןעמוק רע לָאז ,אברדא ? רעה ַא סעּפע סָאד טסייה סָאװ : חרוא ןַא דיי ַא טגָאז ןעמ

 | ! ןצנַאטטימ ןוא

 זָאלג ץנַאג ַא ןעקנורטעגסיוא טָאה דבח םוחנ ןעוו זַא ,טנַאקַאב ןעוועג זיא'ס

 ןוא םירוּפ רָאנ ןעשעג ךעלנייועג זיא'ס סָאװ ,ש"יי סוכ ַא וצרעד ךָאנ ןוא ריב

 ןדעי ןוא ןָאט ןבָארג ,ןעיור ַא טימ ןדייר ןביוהעגנָא רע טָאה טלָאמעד ,הרות-תחמש

 ,טציוד,עג
 .ןעמוקעגניירַא זיא רעדמערפ רעד = |

 ,ריקנַאב םעד ןעװעג םינּפ"לבקמ לאומש 'ר טָאה -- !עדליװ רעה ,ךַא --
 .לעווש רעד ףיוא ןענַאטשעג ןגעלרַאפ ןוא רעכיזמוא זיא סָאװ

 ןיא ןפורעגסיוא לָאמַא ךָאנ לאומש 'ר טָאה -- !עדליװ רעה ,אבה-ךורב --

 ןכש ןייז ןופ טנַאה יד טזָאלעגכָאנ רע טָאה ןעניוטש סיורג ןופ ןוא ץנַאט ןטימ

 זיב םיא ףיוא טָאה דבח םוחנ 'ר .ןלַאפעצ ךיז זיא לדער עצנַאג סָאד זַא ,ױזַא

 טנַאה עטייווצ יד ןוא טנעה סעדליוו ןָאטעגיּפַאכ ַא לאומש 'ר טָאה ָאד .ןָאטעג קוק ַא

 ,ןסָאלשעג רעדיוו ךיז טָאה לדער סָאד ןוא : סוגלייא החמש 'ר ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה

 | | ןעגנַאגעג רעטייוו זיא דוקיר רעד

 ױזַא יו ,טסואוועג טשינ ןיילַא טָאה רע .ןסירעגטימ ןרָאװעג זיא עדליוו רעה

 ןוא ,לבריוועג ןדליוו ןטימניא ןגיוא יד רַאפ ןעלדניווש ןעמונעג ץלַא םיא טָאה'ס

 .ןרעטש ןפיוא ןטָארטעגסױרַא םיא זיא סייווש
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 ,טימרעד ןיא טקַאהעגּפָא טָאה גנַאזעג סָאד ןעוו ,טמעטָאעגּפָא טכייל טָאה רע

 החמש 'ר ןוא ךײטנּפרַאק לאומש יבר ןשיוװצ שיט םייב ןציז ןבילבעג זיא רע ןוא

 ,סוגלייא

 טמיורעגנייא עדליוו רעה טָאה --- ,טקידלושטנַא .ןײרַא טשינ ָאד רעהעג ךיא --

 ...וירב ןשיאערבעה ַא ןגעוו ןכוז ךייא ןעמוקעג רָאנ ןיב ךיא-- .ןלאומש 'ר

 .ןעוועג םיכסמ טשינ טָאה לאומש 'ר רעבָא

 ! ןדיי וצ טרעהעג דיי ַא ?ןיירַא טשינ ָאד טרעהעג ריא ,סעּפע סָאד טסייה סָאװ

 עטגײלַאב ַא רעלעט-ןָאטרַאק םענייר ַא ףיוא ןגעלעג םיא רַאפ זיא ןיוש ןוא

 ,ןבענרעד ןענַאטשעג זיא ריב זָאלג ַא ןוא למעז

 ,גנורעייפ רעד ןופ גנוטיידַאב יד טרעלקעגפיוא טָאה לאומש יבר

 : טשימעגניירַא ךיז טָאה ,יבר רעשידיסח רעד ,רעוװעקָארק עלעקעי יבר

 ןייק ָאטשינ !ךיײלג ןענייז עלַא לייו ,לדער ַא ןעמ טצנַאט זדנוא ייב ---

 ...עטשרעטנוא ןוא עטשרעדָאפ

 יד ןוא .עלהדועס עקידייל ןוא ערעגָאמ ַא ,טקוקעגמורַא ךיז טָאה עדליוו

 ! טקידיילעגסיוא רעסעפ עצנַאג ןטלָאװ ייז יו ךיילג ,םורַא ןצנַאט ןוא ןעגניז

 -- הרות רעד טימ החמש יד .קינייװעניא ןופ טמוק סָאװ החמש יד זיא'ס --

 ,טרעלקרעד לאומש יבר טָאה

 ,טכַארטרַאפ ךיז טָאה עדליוו רעה

 ןענעק ייז ןעמעוו םיא ,ףיוא םיא ןעמענ ייז יו ,ןשטנעמ עקידריווקרעמ --

 טלָאמ סע ...ָאי ייז םיא ןענעק רשפא ,זיא רעגרע ךָאנ סָאװ ,רעבָא ,טשינרָאג

 ןיירַא ױזַא טלַאפ ןענױשרַאּפ יד ןופ רענייא לשמל ,ןעוו : לַאפ ןטרעקרַאפ ַא סיוא ךיז

 רעדָא ,טַאר-סטכיזפיוא ןופ גנוציז ַא ףיוא רעדָא ,עזרעב רעד ףיוא זיירק ןייז ןיא

 -מוא רָאג ךָאד זיא'ס ...גנוטלַאטשנַארַאפ עכעלטפַאשלעזעג ַא וצ ,ןָאלַאס ןיא רָאג

 עכעלדנעטשרַאפטסבלעז ןופ ןסָאנעג טָאה ָאד רע זַא ,ןלעטשוצרָאפ ךיז ךעלגעמ

 ,טמעשרַאפ יו ךיז טָאה רע ...טכער-רעדורב עכיילג

 ןוא םינוגינ ענעדישרַאפ ןעגנוזעג ,טמיטשעג רעטייה ןרָאװעג זיא םלוע רעד

 ,ךעלדיל-סקלָאפ

 :ןפורעגסיוא ץימע טָאה גנילצולּפ

 ! ןגָאז סעּפע עדליוו רעה לָאז ---

 ,ןקָארשרעד ךיז עדליוו טרעברָאנ טָאה --- ? ךיא --

 -- ןטעבעג ךיז ךײטנּפרַאק לאומש 'ר טָאה -- !סיא טשינ טכַאמ'ס --

 .ןָאט הָאנה סיורג םלוע םעד טעוו'ס

 ,טלעטשעגפיוא ךיז ךעלרעייפ ןרעגעצ עלייוו עצרוק ַא ךָאנ טָאה עדליוו רעה

 | : טגָאזעג ןוא ,טנַאה ןיא זָאלג סָאד ןעמונעג טָאה

 .ןגָאז וצ רעקיניו ךָאנ ןוא ןכוז וצ סָאװ-קינייװ ָאד ךיא בָאה ךעלטנגייא --

 -ןעיצקַא סיורג ַא יו רימ ןענייז עלַאק זַא ,טנָאמרעד רעצימע ַָאד טָאה'ס לייוו ,ךָאד

 סעּפע ןַאמכַאפ סלַא ָאד ךיא ליוו *,קזיה ןוא חויר וצ םיפתוש עכיילג ,טפַאשלעזעג

 : ןגָאז
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 ןַאד ,לָאמש טייטש סעיצקַא עריא טימ זַא ,ןייא טעז טפַאשלעזעג ַא ביוא;

 טעז'ס .סעיצקַא עגנוי ןבעגסױרַא ךרוד ןעװעטַאר וצ גנומענרעטנוא יד ךיז טוואורּפ

 רעייז סע טייטש ,םוטנדיי ןשטייד ןופ סעיצקַא יד טימ זַא ,ןרעה עניימ ,סיוא

 טריבורּפ ױזַא ,ןכַאמ וצ סָאװ ָאטשינ ןיוש זיא עטלַא זדנוא טימ יו ױזַא ןוא ! טכעלש

 ַא ןיב ןיילַא ךיא יו ױזַא ןוא . ..סעיצקַא עגנוי טימ עיצַאוטיס יד ןעװעטַאר וצ ןעמ

 ...?עיצקַא-גנוי ַאזַא ןופ רעציזַאב

 ,ןפורעגסיוא ץימע טָאה -- . . . !ךָאד ---

 . . . רע זיא טשטנעבעג !אבה ךורב ,רוד ןגנוי ןרַאפ םייחל ךיא קנירט --

 ,םיא וצ ןעגנַאגעגוצ ןענייז עלַא .ךיוה רעד ןיא זָאלג סָאד ןביוהעגפיוא טָאה רע

 ,םייחל ןעקנורטעג ןוא טנַאה יד טקירדעג

 ליצ ןכעלטנגייא םעד טנָאמרעד עדליוו טרעברָאנ ךיז טָאה -- ףוס-לכ-ףוס --

 טָאה ןוא טייז ַא ןיא ךיײטנּפרַאק לאומש 'ר טימ קעװַא זיא רע ,ןעמוקרעהַא ןייז ןופ

 .ווירב םעד ןזיוועג םיא

 | ,לענש רעד ןיא טנעיילעגרעביא ווירב םעד טָאה לאומש 'ר

 ,טביירש עיליזַארב ןופ בר רעד .ןוז ןרעטלע ןייז סמעשזד ןגעוו ךיז טלדנַאה'ס

 -ָארויב ַא ןעוועג ,טװאורּפעגסיוא ץלַא ןיוש טָאה רע ,טוג ץנַאג ךיז טליפ רע זַא

 ,..החלצה טימ ןעגנַאגעג טשינ סעּפע זיא'ס רעבָא -- רעּפָאש ַא ,רחוס ַא ,רעטעברַא

 ץעגרע לזמ ןכוז וצ ןוא עיליזַארב ןזָאלרַאפ וצ ןסָאלשטנַא ,ןכב ,ךיז רע טָאה

 ןבָאה ןעלטימ-טלעג עלַא ענייז רעבָא יוו ױזַא ,לארשי ץרא ןיא רשפא .ואושרעדנַא

 רעבָא .ןןעלטימ עקיטיונ יד טימ טגרָאזַאב בר רעד םיא טָאה ,טזָאלעגסיױא ךיז

 םעד ןגעוו לָאז רע זַא ,ןריואוושַאב םיא טָאה (בקעי טציא ןיוש טסייה רע) סמעשזד

 הנהנ לָאז ןוז ןייז זַא ,ןייז לבוס טשינ רעכיז טעװ סָאװ ,רעטָאפ םעד ןייז עידומ

 םעד ןקישוצקירוצ הרירב יד רע טָאה טציא .גנוציטשרעטנוא רעכעלטנפע ןופ ןייז

 .יעיליזַארב ןיא עקיטפרעדַאבטיונ ןוא עמערָא יד רַאפ ןצונסיוא סע ןעמ טעוװ ,גָארטעב

 עסיורג ענייז טימ קפס ןָא ךיז טעוװ ןוז ןייז זַא ,בר רעד טרעכיזרַאפ ףוס םוצ

 | ...ןטעברַאפױרַא ןוצר ןוא ןטייקיאעפ

 ,קעװַא לענש זיא ןוא ווירב םעד ןטלַאהַאב טָאה עדליוו רעה

 ,טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג רעטייוו ןעמ טָאה קינייװעניא

 ףיׂש רעד ףיוא

 (לטיּפַאק-סולש)

 עדליוו יורפ ןוא רעה ןענייז גָאטימרַאפ ןקידגננילירפ-ברע ןרָאלק ַא ןיא -- --

 ךיז ןוז עקידנעײגרַאפ יד טָאה וצ-טנװָא .טסעירט ןיא ףיש רעד ףיוא ןגיטשעגנייא

 .רעסַאוװ ןעָאלב-ףיט ןיא טלגיּפשעג

 קעד רעטבעלַאב-קינייװ רעד ףיוא ןלוטש-ור יד ףיוא ןגעלעג ןענייז סעדליוו יד

 ,ןטייקטייוו עקידפוס:-ןיא יד ןיא טקוקעג ןוא סַאלק רעטייווצ רעד ןופ
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 ןוא גָאט רעכעלרעה ַא ןענַאטשעגפױא זיא'ס .עקיאור ַא ךרודַא זיא טכַאנ יד

 .חטש-םי םעד טקידלָאגרַאפ ךעלצנעג טָאה ןוז יד

 רעד וצ טרעקעג ךָאנ טָאה רע םגה .סָאװ --- ,ןָאלַאס-עזייר ןקיטרַאסוסקול םניא

 יד רַאפ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ךיוא ןענװַאד םוצ רעבָא רע זיא ,סַאלק רעטייווצ

 ,גָאט ןיא לָאמ ייווצ ןעלמַאזרַאפ ךיז ןעמ טגעלפ -- סַאלק רעטירד רעד ןופ ןדיי

 .ןענווַאד םוצ

 ןעמ ,ןָאלַאס םעד ןיא ןפערטפיונוצ ךיז ןעמ טגעלפ ןענוװַאד ןרַאפ העש ַא ןיוש

 ןזער ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג זיא ןעמ .ןענווַאד ןכָאנ ,רעגנעל העש ַא ןבילברַאפ ךיוא זיא

 .ךיז ןטלַאהרעטנוא ןוא ןענרעל ןיא ,ןסעומש ןוא
 ןּפעש וצ םיללפתמ יד טימ ןביילב וצ טַאהעג האנה קרַאטש טָאה עדליוו רעה

 .ייז ןופ טייקשידיי לסיבַא

 -ןשיווצ רעד ןיא ןוא סַאלק רעטירד רעד ןיא ןעוועג ןענייז ןשטנעמ ערעדנַא ךיוא

 יד טליפעגסיוא ןבָאה ,ןענוװַאד סָאד ןטימעגסיוא ןבָאה סָאװ ,םיצולח עגנוי .קעד

 ןופ טקזוחעגּפָא ךעלסיב-וצ ןבָאה ןוא ןצנַאט-אריוה ,ןעגנוביא עשיטסַאנמיג טימ געט

 ַא זיולב ,ןעוועג רעבָא זיא סָאד .טנרעלעג ןוא טנווַאדעג ָאד ןבָאה סָאװ ,עטלַא יד

 -זעיגילער ןעוועג ןענייז ןיילַא ייז םגה ,בור רעקידנגיוורעביא רעד ,לייט רעניילק

 ךיז ייז ןענייז .ערעטלע יד וצ ץרא:ךרד טימ ןגיױצַאב ךיז רעבָא ןבָאה ,קיטליגכיילג

 -- ןענוװַאד ןכָאנ ןוא רַאפ ,סעומש ַא ףיוא ןָאלַאס-רעכיור ןיא לָאמַא ןעמוקעגפיונוצ

 לארשי ץרא רעביא חוכיוו רעשימרוטש-רעסייה ַא טלקיװטנַא דלַאב ךיז טָאה ױזַא

 ביוא .טייקיירפ ןוא טייקמורפ רעביא ,םזינָאיזיװער ןוא תורדתסה רעביא ,הילע ןוא

 ייב ןטלַאהעג טשינ-רעיש ןיוש טָאה'מ ןוא ,טייוו-וצ ןעגנַאגעג ןיוש זיא חוכיוו רעד

 טימ רעד ןיא טלעטשעגניײרַא ךיז ,ד"בח םוחנ ןעמואוושעגסיױרַא זיא -- טנעה יד

 ,םידדצ עטגירקעצ יד טלייטעצ ןוא

 סָאװ . . .!ריא ךיוא ןוא ןחישמ ןעגנערב טעװ ריא !םירוחב ,םירוחב ,ייא ---

 -רעל ןוא ןענוװַאד רעזדנוא טימ ,רימ ךיוא אמתסמ ןוא ? ןגירק וצ ןַארַאפ ָאד ךיז זיא

 !ןכיילגסיוא ןיוש זדנוא טעוװ חישמ ,השק-טשינ . . . ןענ

 ןייז ,ןיזפרַאש ןייז בילוצ ןד"בח םוחנ ןעמוקַאב ביל ןעמ טָאה םידדצ עלַא ןופ

 וליפַא םיא הרבח עשיצולח יד טָאה לָאמ ןייא ,ןגָאז-תמא ןייז ,טנעמַארעּפמעט ןשידיי

 .עלַא יו טצנַאטעג רעסעב רע טָאה ,ונ --- ַאריוה ַא ןצנַאטוצטימ ןעגניווצ טוואורּפעג

 ,חוכיוו רעשירפ ַא ןכָארבעגסיױא ןטנוא זיא םיצולּפ

 יד סָאװרַאפ ,טהנעטעג טָאה ,טסינישַאמ-ָאטױא רעטנוזעג ,רעכיוה ַא ,יליזרב

 ?יובפיוא לארשייץרא םוצ רעטציא טשרע ןעמוק ןדיי עשיסקָאדָאטרָא

 ךָאנ ןוא לצרעה טניז ,רָאי קיצרעפ ןיוש דנַאל עשידיי סָאד ןעיוב רימ --

 !ןויצ יבבוח יד טניז ,רעגנעל

 -לע יד ןופ רעצעמע טָאה --- !רָאי טנזיוט ייווצ טניז ןיוש ןעיוב רימ ןוא ---

 ןברוח םעד טניז טרעהעגפיוא ןעד רימ ןבָאה -- טרעפטנעעגקירוצ ןדיי עמורפ ערעט

 ?ןויצ רַאפ ןָאט וצ הליפת ןוא םילשורי ןייק ןעקנעב וצ
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 ןרערט .,ןענייוו ,ןָאט הליפת ,ןדער --- טריפמואירט עגנוי יד ןבָאה -- !ָאי --

 !ןעיוב ןוא ןעגניז רימ תעשב ,ןצפיז ןוא

 עטלַא ערעזנוא ןעד ןבָאה -- טשימעגניײרַא ךיז ערעדנַא ןבָאה -- ? ןעיוב ---

 ןענַאב ןעוועג ןענייז'ס רעדייא ךָאנ ,ןײרַא דנַאל ןיא געוו םעד ןענופעג ןבָאה סָאװ

 יז ןבָאה ,ביבא לת ןייק ןוא סעינָאלָאק ןייק ןעוועג טשינ ךָאנ ןענייז'ס ,ןגעוו ןוא

 רעייז ןופ טולב טימ דרע רעקיליײה רעד ןופ טירט ןדעי ןעמונעגנייא טשינ ןעד

 תומוחה ירמוש יד ןוא ,שדוקה ה"לש רעד ,ארונטרב ,ן"במר רעד ןעד ןענייז ? ץרַאה

 "ןרענָאיּפ ןָאטעג ןבָאה סָאװ ,םיצולח עקידתמא יד ןעוועג טשינ ייז ןענייז ,רעטעּפש

 | ? ךייא רַאפ טעברַא

 "עגפיוא ןרָאװעג יליזרב זיא --- !עטכישעג ןייק טימ טשינ רָאנ רימ טמוק --

 -ָאעדיא ןוא סעירָאעט יד טימ ףוס ַא -- טנַאה רעטסעפ ןייז טימ טלקָאשעג ןוא טכָאק

 -רעביא ,ןדיי עמורפ ,ריא טָאה ,עקיזָאד סָאד ןוא טעברַא יד רָאנ טליג טנייה ! סעיגָאל

 סעינָאלָאק רעטרעדנוה טיובעגפיוא ןיוש ןבָאה רימ זַא ,טציא !זדנוא רַאפ טזָאלעג

 ריא !ןעיוב-טימ טליוװ ןוא הרות רעייא טימ ןייגוצ ריא טמוק -- טעטש עצנַאג ןוא

 ךייא ןענייז רימ ,רעדירב עביל ,טעּפש-וצ טמוק ריא .ןבעג תוצע וליפַא זדנוא טליוו

 ! ןפָאלעג-סיורָאפ ךס ַא

 טשימעגניײרַא ךיז טָאה לָאמַא טימ .ךוסכס ןטסנרע ןַא ייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה'ס

 | | : ד"בח םוחנ

 ,םולח ַא ,השעמ ַא ןלייצרעד ךייא לעוו'כ ---

 ,ןלייצרעד ןייש טנעקעג טָאה ד"בח םוחנ לייוו ,ןגיוושעג ןבָאה עלַא

 : םולח םענייש ַא ןעזעג לטעב-ףיש ןקידלקָאש ןיימ ןיא ךיא בָאה טכַאנ ענעי, --

 םעד טרעהעג ןוא ןעמוקעגפיוא עלַא ןענייז םיצולּפ .ןעמוקעג םיצולּפ זיא חישמ

 ?ןביוהעגפיוא רעטשרע רעד ךיז טָאה רעוװ ,ריא טניימ סָאװ ,לַאש-רפוש

 ,םיצולח יד ןגירשעג ןבָאה --- ! רימ יאדווַא ---

 -עגרעטנוא ךעליירפ ד"בח םוחנ טָאה -- ? עשזיןעד רעװ ,עלַא ריא יאדוװַא ---

 ,ערעטלע ןוא ערעגנוי יד ,ָאד םיצולח עלַא ךיז ןבָאה ףור ןטשרע ןכָאנ ןיוש --- טּפַאכ

 ןבָאה ,ליומ ןיא "ןויצ , טרָאװ סָאד רָאי קיצרעפ יצ קיסיירד ןיוש ןגָארט סָאװ עלַא

 .ןחישמ םורַא טלמַאזרַאפ עטשרע יד ךיז

 עלַא ןופ ןדיי עטרילימיסַא יד ךיוא .ערעדנַא ןזיוװַאב ךיוא ךיז ןבָאה דלַאב; --

 ןרעה טלָאװעג טשינ גנַאל-טשינ טשרע זיב ןבָאה סָאװ ,טעטש-סיורג עשיאעּפָאריײא

 ךעלגעמ יוװ לענש ןבָאה יז .טרעגעצעג טשינ לָאמ סָאד ןבָאה ,םילשורי ןוא ןויצ ןופ

 ןוא קַארפ םעד ןָאטעגנָא ךיז ,טעלַאוט יד טכַאמעג-טכערוצ ,טריזַארּפָא ןייפ ךיז

 רעבָא ןענייז'ס ,ןָאפ סחישמ םורַא טלמַאזרַאפ ןעוועג ייז ןענייז ןיוש ןוא רעדניליצ

 סָאװ --- לוק רעטנומ ןייז טזָאלעגּפָארַא לסיבַא םוחנ טָאה ָאד ןוא -- עכלעזַא ןעוועג

 ןענייז יז ןוא טמיוזעג ךיז טייצ רעמ ןוא תונכה ערעגנעל לסיבַא טכַאמעג ןבָאה

 ", . . צטקיטעּפשרַאפ לסיבַא ,דימת יוװ ,ןעמוקעג
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 עיירפ יד ןבָאה -- !לַארעביא ןוא דימת יװ ,עמורפ יד ,עטלַא יד יאדווַא ---

 .רעטכעלעג ַא ןיא ןסָאשעגסיוא שארב ןיליזרב טימ םיצולח

 קירוצ םוחנ טָאה --- ?ןעד רעוו ,עמורפ יד ,רימ עקַאט !דלָאג יװ קיטכיר, --

 ,םיא ףיוא טרַאװעג רימ ןבָאה רָאי טנזיוט ייווצ עּפַאנק -- ןָאט םעד ןביוהעגפיוא

 ,רימ-טשינ ױזַא ןעמ ןעק ,ונ .ןעמוקעג תעדה-חסיהב רע זיא ָאד ןוא ןחישמ ףיוא

 ! החמש רַאפ טנייוועג לכ-םדוק ןעמ טָאה ? ןפיול ןּפַאכ ךיילג ןעגנירּפשפיוא ,ריד-טשינ

 ןעמ טָאה ןַאד טשרע ןוא !הווקמ ערשכ ַא ןיא ןעוועג לבוט ךיז ןעמ טָאה ךָאנרעד

 !םיקנָא סחישמ דובכל ןייז וצ רעהעג סע יװ -- טנוװַאדעג קידתובהלתה ןוא גנַאל

 וצ ןרעטנענרעד ךיז טקיניירעג-טשינ ,טיירבעגרָאפ-טשינ ןעד ןעמ ןעק יצ ,םירָאװ

 -רַאפ ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ןעוו .ךעלטעּפש לסיבַא ןרָאװעג לייוורעד זיא ? ןחישמ

 געוו לקיטש ַא ןעגנַאגעגּפָא טַאהעג חישמ ןיוש זיא ,תונכה עקירעהעג יד ךָאנ עקיט

 ןעזרעד לָאמַאטימ ןוא טקוקעגמוא חישמ ךיז טָאה ,ונ . . . ענעמוקעג-ירפ יד טימ

 ,הנחמ עצנַאג רעזדנוא

 ,ןָאטעג-גערפ ַא חישמ טָאה -- *? רעטציא סָאד טמוק רעוו; --

 עטיירגעגוצ-טשינ ,ענעי ןבָאה -- ..."?!ןדיי ךיוא, ןענייז סָאד ,אלימ ,ונ --

 ,ענימ-תונמחר ַא טימ טרעפטנעעג רעפיול-סיורָאפ

 ,םולח ןש'חישמ ןקיזָאד ןופ עינָאריא עקידנסייב יד ןענַאטשרַאפ ןבָאה עלַא טעמכ

 ןילַא ד"בח םוחנ טָאה ,ןענַאטשרַאפ ןצנַאגניא טשינ ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד רַאפ ןוא

 : ןבעגעגוצ

 לסיבַא ןעמוק טשינ ןלָאז רימ זַא ,ךעלגעמ זיא יװ ,יאדװַא ? טעּפש-וצ; ---

 ,טכַארטַאב טשינ ,טכַאדַאב טשינ קידנעטש ןפיול סָאװ ,ערעדנַא עלַא יו רעטעּפש

 ןבָאװ רימ ?סקניל ןוא סטכער ףיוא ךיז קידנקוקמוא טשינ ,ןרעלקכָאנ םוש ןָא

 רימ ,תוליפת ערעזדנוא ןבָאה רימ ,ןרערט ערעזדנוא ןבָאה רימ ,ןעגנונפָאה ערעזדנוא

 -לעוו טימ ,הרות עקיבייא רעזדנוא ןבָאה רימ ,ןעגנורעטש רעטנזיוט ערעזדנוא ןבָאה

 ,ט"ג רעזדנוא ןוא ןוחטב ןקיביײא רעזדנוא ןבָאה רימ ,ןדנובעג זיא ןבעל רעזדנוא רעכ

 ונ !? רעטעּפש לסיבַא ןעמוק רימ זַא ,סָאװ זיא .םייה רעזדנוא רעביא טייטש סָאװ

 ןטרַאװ טעװ ,ןענעקרעד זדנוא טעוװ חישמ ,רעדירב ,רימ טביולג רעבָא . . . אלימ

 ךימ לייוו ,תונחמ ענייז ןופ שארב ןלעטש זדנוא רָאג רשפא טעװ ןוא זדנוא ףיוא

 . .*!ןטייצ סחישמ ןופ הגשה רעד וצ טיירגעגוצ ךעלרעניא ,רענייק יװ ,ןענייז

 ,דוקיר ןשידיסח ַא טימ טקידנעעג ךיז טָאה ךוסכס רעד

 .עקיאורמוא ןַא ןעוועג זיא לארשי ץרא ןופ ןפַאה םוצ ןעמוקנָא ןרַאפ טכַאנ יד

 .ןירַא טעב ןיא ןגייל ךיז ןייג וצ קשח ןייק טַאהעג טשינ טָאה רענייק

 יד .הלבק רעקיטש טגָאזעג ןוא עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןגעלעג ןענייז םינמית

 ףיוא םויס ַא טרעייפעג טָאה ד"בח םוחנ .רעדיל עלַאנָאיצַאנ ןעגנוזעג ןבָאה םיצולח

 -עד ןעוועג ןענייז עלַא .ףיש רעד ףיוא טקידנעעג טָאה רע סעכלעוו ,םישדק תוינשמ

 .רעביפ-סגנוטרַאװרעד טימ לופ ,טריוורענ

 ,גָאטרַאפ ןעמוקעגפיוא ףָאלש ןקיאורמוא ןצרוק ַא ךָאנ זיא עדליוו רעה ןעוו
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 ןבָאה םורַא ןוא םורַא ,ליטש ןענַאטשעג זיא ףיש יד .ןגיוושעג ןענישַאמ יד ןבָאה

 ,ןסקָאװעג זיא שער רעד ןוא טערָאּפעג ןשטנעמ ךיז

 רעד טימ ןעמוקעגקירוצ ןוא קעד רעד ףיוא סױרַא לענש זיא עדליוו רעה

 : ַאדיא ,יורפ ןייז וצ הרושב

 !ופי ןופ טרָאּפ ןיא ןענייז רימ !טכיירגרעד ליצ רעזדנוא ןבָאה רימ --

 -ערג יד .,קָאטשניב רעטביוטשעגפיוא ןַא יו ןעזעגסיוא ןשטנעמ יד ןבָאה ןביוא

 רעביא ןכָארקעגמורַא זיא ןעמ .ןביוהעגפיוא ןעוועג ןענייז ןסַאלק יד ןשיוצ ןצענ

 לּפענ-ןגרָאמירפ ןופ טלײשעגסױרַא ךיז טָאה ןגיוא סנעמעלַא רַאפ .ךעלקעּפ עקידנגיל

 .ןוז רעד ןיא ןדָאבעג ךיז ןבָאה ךעלמערוט .עמַארָאנַאּפ עכעלרעה ַא

 ,לגיּפש ַא יו קיאור ןגעלעג זיא ןסיורד ןיא רעסַאװ סָאד

 רעטקיאורַאב ךעלרעניא ַאזַא טכַארטעג עדליוו רעה טָאה --- סע זיא סָאד ןכב --

 עגָאגַאניס רעד ןיא ןכלעוו רַאפ ,טמולחעג זייוולגנוי לָאמַא טָאה'מ ןכלעוו ןופ ---

 עזָאלמײה ,עטנלע יד טנייה ןריפ ןגעוו עלַא ןיהואוו ןוא ןָאטעג-הליפת ןעמ טָאה

 --- רערעדנַאװ עשידיי

 !לארשי-ץרא זיא סָאד --



 םיובנגיפ השמ

 (1899) ג"נרת ,שטירזעמ ןיא ןריובעג

 (1921) א"פרת ,ןילבמעד ןיא ןברָאטשעג

 ןסיורג ןוא דיסח רעצינעשזָאק 8 ןןפ ןז ַא ,לגנײ שידיסח םערט ןַא

 ירעביא ךיז הנוהח רעד ךָאֹנ רע טָאה ,שטירזעמ ןיא םכח דימלח

 טרָאד ןוא ,דרטגגאװיט -ילבמעד ,לטעטש רעגעלק א ךָאנ ןיג ןגָארטעג

 םעד ײב ןט צנַאלַאמ ןכעלטגירועגמוא ןייז ײב ,ןביירש ןביוהעגנָא

 טשיג ןופרעד רע טָאה ןעגנופַאש עטשרע עבײז ןופ םשור ןטיטלַאװעג

 ןבילבעג זיא רע ןא רעדגיק ײװצ ןוא יורפ יד ןײז סגרפמ טגעקעג

 ןופ גָאלָארקעג ןיא .(לבלעװעג עירעטגַאלַאג ַא ןטלַאהעג) רעמערס 8

 יד עַקַאַט טרירוגיפ םעגײז טיוט ןקיטײצירפ ןכָאג עילימַאפ ןײז

 עגײז ."רחוס ןוא רעלעטשטפירש , :גנונעכײבַאב עשיטסירעטסארַאבכ

 ירא רעטשרע רעד ןיא ןעגישרעד ןענײז לסעטש ןוס ןעגוורעדליש

 ,(1916 17 ,עטרַאװ) יטרָאװ עשידי סָאד, גנוטיײצגַָאפ רעשיסקָטדָאט

 ,1920 רָאי ןיא .סָאגנײװ בײל סוחג ןופ עיצקַאדער רעד רעטווא

 'עג רע זיא ,"דויא ןכעלגעט ןןפ גוודונירג סרעגימַאק םלושמ טימ

 'דגיוװש) טײהטוגַארס רערעטיב ןייז ץָטרִט .שירעפעש סרעדנוזַאב ןרָאװ

 יַאב ןבעלרעביא ןפ ײװכָאנ סלַא ןעמוקעג םיא זיא סָאװ ,(טכוז

 טכעלטופערַאפ רָאי םענעי ןיט רע טָאה ,םָטרגָאּפ א סעשטיװָאכטל

 ןײז ןעװעג זיא סָאד .ןעגנולײצרעד ןןא ןציקס לָאצ ערעסערג ַא

 רע זיא (1921 ראורבעפ) איפרח 'א רדא ן"ט .גוטזעג העיקש

 יָאטרָא רעד רעביאט טײרּפשעצ ןעגײז ןעגוופַאש ענײז .ןברָטטשעג

 א .ןענישרעד טשינ םרָטְפ'ךוב ןיא ןענײז ײז .עסערפ רעשיסקָאד

 ןָאטעג טּפַאהרעטסײמ רעטעּפש ןעגײז ןלעװָאג עגײז ןופ לײט

 ."ובלגדא ןיא ,רעגילרעב עטג ךרוד שיאערבעה ףױא טצעזרעביא
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 תורוד יירד ןופ הבצמ יד

 ,ךיז רַאפ טבעל סָאװ ,לטעטש ַא ךיז טגיל ןשטנעמ ןוא טלעוו ןופ טרעדנוזעגּפָא

 רענטרעג ןוא רעדלעפ יד סָאװ ,העּפשה רעבלעז רעד ןופ ,ךיז טכַאד --- ,ךיז בילוצ

 עכעלטע רָאנ -- ךרוד טשינ סע טדיינש געװ רעדמערפ רעקיצנייא ןייק .םורַא

 ןקידתונכש םוצ ןטערטעגסיוא קידנליוו-טשינ ןבָאה טירט-שטנעמ סָאװ ,סעקשזעטס

 : ןפָא סע זיא טייז ןייא ןופ .געוו ןטייוו ַא סעּפע וצ ןוא לפרעד טנָאנ ַא וצ ,לדלעוו

 ּפָאק רעד טגיל טרָאד ,טלעוו רעטיירב ,רעסיורג רעד וצ תוכייש ַא סע טָאה טרָאד

 רעד ייב חטש ןסיורג םעד ףיוא ןעמ טקוק .זיורב עטלַא ,עסיורג ַא -- לטעטש ןופ

 ןופ ןוא לטעטש םענופ תויח עצנַאג סָאד טקעטש ָאד-טָא זַא ,ןעמ טעז ,םורַא זיורב

 ,ןיירַא ףוג טשער ןיא ןבעל ןיײרַא-ןריפ ןוא ןוורענ יד ךיז ןעיצ ןענַאד

 ןטשרעג סעּפוק .,קרַאמ ַא יוװ גנַאל ןוא טיירב ,ףיוה רעטריקורבסיוא רעסיורג ַא

 "רַאפ יוװ ,ָאד סיוא ייז ןעעז ,חטש םענופ טייקסיורג רעד בילוצ ןוא ,ןפרָאװעצ ןגיל

 ,ּפָארַא ףיט ,קעװַא ךיזןעיצ טייז ַא ןופ .טסימ ךעלעגרעב עקישטניילק ענעסעג

 ןשיווצ .ךעלרעטסנעפ עטביוטשרַאפ עקישטניילק טימ סעדייבעג ענרעצליה עקירעדינ

 ןוא טייקסיורג רעד ןיא ןוא רעטעברַא רעקיצנייא ןַא ךיז טזייו סעדייבעג יד

 .ןעיצ סעדייבעג לייט ןופ .רעטעשזדנָאלברַאפ ַא יו סיוא רע טעז םורַא ןופ טייקפיט

 רעד ןיא ךיז טבעוו ןעשטשיּפ ןטלַאהעגניײיא ןַא .טנעוו עכיילג יד ןופ סערַאּפ ךיז

 -לגיצ טור ַא טייטש ,ףיוה טייז רערעדנַא רעד ןופ ,רעביאנגעקטנַא ,טייקליטש

 טכעלש ַא רַאפ טלעטשרַאפ יו ,סנירג ןיא סיפ זיב ּפָאק ןופ טקנוטעגנייא ,לרעיומ

 .לארד-לארד-לארד ַא .סעקידניא ענעזָאלבעגנָא ןוז רעד ןגעק ךיז ןעלטיור טרָאד .גיוא

 םעד ןָא טליפ ןוא טייז רענעי ףיוא רעבירַא ךיז טרילרַאפ ,ףיוה ןרעביא ךיז טישעצ

 ,סעינַאּפמָאק עצנַאג ,ןבױט סעטַאשט .טייקליטש רעקידץרא:ךרד ַא טימ ףיוה

 ;עטַאשט ַא ּפָא לָאמַאטימ ךיז טסייר עגר עלַא .ףיוה ןצנַאג ןרעביא טײרּפשעצ ןענייז

 ןזָאל ןוא ללח ןיא לָאמ רָאּפ ַא קירעדינ ךיז ייז ןגיוועצ ,לגילפ יד טימ קידנּפַאלק

 טייז ןייא ןופ סָאװ רָאנ .םורַא ףיוה רעד זיא טכַאמרַאפ .ןיירַא דלעפ ןיא ּפָארַא ךיז

 עטייוו יד וצ םיא ןדניב סָאװ ,ןגעוו ענערָאפעגסיױא ייווצ ףיוה ןיא ןײרַא ךיז ןסייר

 ןרעלָאק קיּפמוד ַא ּפָאטכליה סע .עטנַאּפשעגסיױא ןעייטש ןרופ תונחמ .םיבושי

 רעביא ךיוה .סױרַא ןוא ןיירַא ןרָאפ ןרופ ,ןעיירש ,ןעװעדַאל ןרעיוּפ .ךעלסעפ ןופ

 ןטעשזַאסרַאפ ןצרַאװש ַא טימ ןעמיוק-לגיצ רעטיור רעקידכעלייק ַא ךיז טסייר םעלַא

 לטעטש סָאד ,ךיז טכַאד קידנטיה ,ךיור סנקלָאװ עצנַאג סיוא-טייּפש סָאװ ,ּפָאק

 ךיז ןקוב ,ּפָארַא-ןרעדינ ,דלַאװ ןוא דלעפ ,םורַא ץלַא ןוא .םורַא טייקטייוו יד ןוא

 ...ןייז רעצישַאב רעייז לָאז רע ,ךיז ןטעב ןוא םיא רַאפ

 םיצקש עגנוי : רעטעברַא סױרַא ךיז ןזָאל סעדייבעג יד ןופ .טייצ-גָאטימ זיא'ס

 קידנפױלּפָארַא ,ךעלטַאלַאכ יד ןָא ןעוט ייז ןופ לייט ,ןדיי ערעטלע טימ טשימעגפיונוצ

232 



 233 םיובנגייפ השמ

 .ףיטש ןכעליירפ ַא ןּפַאכ ,ףיוה ןפיוא קידנעײגסױרַא ,ןעמַאזוצ עלַא .ךעלגיטש יד ןופ

 יד ןופ ןוא ,טכַאמעגוצ לרעיוט סָאד ךיז רעטניה טָאה רעטעברַא רעטצעל רעד

 -גילק ַא טימ טיײלגַאב ןעלעשטיא טימ והילא 'ר ןָא-טמוק ףיוח-קע ןיא סרעלכיײּפש

 רעד ,והילא 'ר טלייא ,טקיטעּפשרַאפ יו ,סיוארָאפ ,ןעלסילש-רָאטנַאק יד ןופ ןעג

 רעד ,"ןטק תילט; רעטיירב ַא יירפ ךיז טפרַאו סע ואוו ,טלּפענקעצ קָארּפָאלש

 "ןקוק ןגיוא עדלימ ,עסיורג רָאּפ ַא ןוא טקעדענּפָא זיא ןרעטש רערָאלק רעכיוה

 ,עלעשטיא -- םיא רעטניה .ןענעגעגַאב יז סָאװ ,ץלַא ףיוא םערָאװ ױזַא סױרַא

 טָאז ןכלעוו ףיוא ,םינּפ קיטכיל ַא טימ ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא ןאמרעגנוי ַא

 /דרעב דנָאלב רָאּפש ַא ןכַאמ וצ עלעשטיינק ַא טגַאװעג טשינ ךַאנ טָאה ןבעי

 ןקיד'ץרא ךרד םעד טימ רָאנ ,ןײלַא ךיז רַאפ דובכ דלַאב ןיוש טרעדָאפ סָאװ

 קידנעייג .דניק ַא יו קורדנייא םעד ךָאנ רע טכַאמ ,והילא 'ר ןטַאט םעד ןײגכָאנ

 קידנעיירדסיוא ןוא רעגייז םענעדלָאג םעד סױרַא לָאמ עלַא והילא 'ר טּפַאכ ,ױזַא

 ,"ןטונימ 10 עצנַאג טימ ,ַאװָא; : סיוא רע טפור ,ןעלעשטיא וצ בלַאה ךיז

 ,לרעטסנעפ ןפָא ןַא ךרוד ,טייז רעד ייב לרעיומ םענופ ,ףיוה ןליטש ןרעביא

 ןסיגסױרַא דלַאב ךיז טמענ ,ןעילפּפָא ןוא ןעילפוצ ןייא ןיא ןטלַאה ןבלַאװש ואוו

 ױל ןב עשוהי יבר טָאה ךָאנ ןוא -- יול ןב עשוהי יבר רמאו; :הרות לוק ַא

 ןבלַאװש יד ,ךיז טכַאד ,ףיוה ןליטש ןרעביא ךיז טסיגעצ לוק סָאד ...?טגָאזעג

 טגנַאלרַאפ סע טשינ ,לוק סָאד זיא קיצרַאה-ענדָאמ ,סע ןגָארטעצ ןוא ףיוא סע ןּפַאכ

 ...סעּפע ךָאנ טייקטקנעברַאפ ַא ,ביול רעפיט ַא יו רָאנ ,ךיז"ןגָאלק ןייק טשינ ,סָאװ

 ואוו ,ןגעקטנַא ףיוה רעבלַאה רענעי .םורַא טיירב ןוא טייוו ץלַא טרעוו רעליטש ךָאנ

 וצ ךיז טרעה ןוא טגייוש טדיזעג ןוא טשיורעג קירוצ גנַאל טשינ טשרע טָאה'ס

 'ר ואוו ,לרעיומ םייב עלהכוס םענופ רעטסנעפ םענעּפָא םוצ הענכה רעפיט ַא טימ

 .ןעלעשטיא ןקיצנייא ןייז טימ "העש-תועיבקא יד טציא טנרעל והילא

 ,"שיבַארכ רענישזעשזב; רעטלַא רעד ןיירַא ףיוה ןיא ןרָאפוצנָא םיצולּפ טמוק

 טביילב ,עקשטירב רעד ןופ קידנגנירּפשּפָארא ןוא ,לרעיומ ןרַאפ ךיילג טרָאפרַאפ

 טייקליטש רעד ןיא קיצרַאה ךיז טָאה סָאװ ,טרעהרעד לוק סָאד טָאה רע .ןייטש רע

 עלהכוס םוצ ןיהַא קילב ַא טפרַאװ ןוא רעגייז ןפיוא קוק ַא דלַאב רע טּפַאכ ,ןסָאגעג

 .עקשטירב רעד רַאפ קירוצ-ןוא-ןיה ןזײרּפשמורַא רע טמענ טנעה יד טגיילרַאפ

 -רעביא ךעלטניירפ טמענ יז ,רונש סוהילא 'ר ענַאטלַא רעד ףיוא ךיז טזייווַאב דלַאב

 יינע :טנַאה יד טימ ךַאמ ַא רע טיג .בוטש ןיא םיא ןטעבנײרַא ,עינַארכ םעד ןטעב

 םעד ןעמ טעװ העש רעקיטציא רעד ןיא ,סייו ךיא ,סייוו ךיא ,רעטכָאט ,ןיײרַא

 ,רעטכָאט ,ןיײרַא ייג . . . ןסײרקעװַא טשינ קילג עטסערג סָאד טימ *יננָאקַאזָארַאטס,

 ,עקשטירב רעד רַאפ קירוצ-ןוא-ןיה קיטסַאה רעטייוו טזיירּפש רע ןוא ?,ייג ,ייג

 ,רַאגיצ םעד קידנרעכיור

 סעדייבעג יד ןופ .ףיונוצ קירוצ ןיוש ךיז ןעמוק רעטעברַא .העש-גָאטימ רעד ךָאנ

 קידנפיול ,ךיז ןלייא רעטעברַא עטקיטעּפשרַאפ עקיצנייא .סערַאּפ עשירפ ןצעז

 ץלַא ךָאנ ךיז טיירד טנַאה ןיא רעגייז םענעפָא ןטימ עיבַארכ רעד .ףיוה ןרעביא
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 -טיירב רָאּפ ַא טימ עלהכוס ןופ סױרַא טמוק והילא 'ר .עקשטירב רעד רַאפ םורַא

 טעזרעד ,ןעגנַאגעגקעװַא דיירפ עפיט-קיצרַאה ַא ןופ סָאװ-רָאנ יװ ,ןגיוא ענעפָא

 יד ךיז ןקירד עדייב ,עיבַארכ םוצ וצ רע טפיול ,עקשטירב רענישזעשזב יד רע

 יצ ןוא ,ןטונימ רָאּפ עטקיטעּפשרַאפ יד ןגעוו ץירּפ רעד רעביא םיא טגערפ .טנעה

 ןשיווצ .והילא 'ר טלכיימש -- ןרָאפרַאפ זיא עקשטירב יד ןעוו טרעהעג רע טָאה

 ןעייג עלייוו עלַא סָאװ ,ןטשרעג סנפיוה עלופ טימ ףיוה ןרעביא קידנריצַאּפש ,ןדייב

 טרָאפ ,ןסָאלשעגּפָא קסע סיורג א לייוורעד טרעוװ ,טנַאה וצ טנַאה ןופ רעביא ייז

 : טכַארטרַאפ ןייטש טביילב והילא 'ר ןוא ,קעװַא עיבַארכ רעד

 ןוא טשינ ךיד ןסייוו סָאװ ,עדמערפ ךָאד-המ זַא ,רעפעשַאב רעקילייה ,וד, ---

 ןייד ןופ לוק סָאד טרעה "עיבַארכ רענישזעשזב, ַאזַא זַא ,,.טשינ ךיד ןייטשרַאפ

 ,"דיי ַא עשז-טרפב ...לטב ךיז ייב רע טרעװ הרות

 ייברַאפ טלייא סָאװ ,ןז םעד השעמ-תעשב ףור ַא רע טיג -- עלעשטיא --

 ,רָאטנַאק סָאד ןענעפע ןעלסילש יד טימ

 !ישעטַאט ,זיא סָאװ ---

 ,קנעדעג רָאנ ,רָאטנַאק סָאד ןפע יג ,ןבָאה רימ רעפעשַאב ןקיליײה ערַאס --

 . "ותוירחאב בייחוע *ןודקּפא ַא רָאנ ץלַא זיא'ס זַא ,דניק ןיימ

 רעד ,רשוע רעסיורג רעד ,רעזיורב והילא 'ר זַא ,לטעטש עצנַאג סָאד טסייוו

 לרעיוט סָאד דימת זיא ןפָא זַא ,"ןודקּפ לעב; ַא רָאנ זיא ,"םכח דימלת; רעסיורג

 םעד טפָא לטעטש סָאד טמוק .ירפ ןוא טעּפש ,טכַאנ יוװ גָאט ןיירַא זיוה-זיורב ןיא

 | ,ןענָאמ ןודקּפ

 סע .תורוחס סױרַא טיג ןֹוא והילא 'ר טייטש סרעלכיײּפש יד ייב ףיוה ןפיוא

 ןיא ןָאטרַאפ קרַאטש זיא והילא 'ר ,ןעװעדַאל ןרעיוּפ :טעברַא יד טדיז ןוא טכָאק

 םייח המלש ,ןדיי ייווצ ןיירַא ןעמוק ,לרעיוט ןכרוד ,ףיוה קע םענעי ןופ .ןענובשח

 ףיוה ןיא לסיב רָאּפש ַא ּפָא ייז ןעייג .הבדנ ַא ךָאנ ,רעטסוש לדוי ןוא רעדיינש

 זיא ץלַא ,קירוצ-ןוא-ןיה ןפיול רעטעברַא ,םורַא ײרעּפַאלקעג סָאד .ןייטש ןביילב ןוא

 ןופ לארד-לארד-לארד רעד :ייז וצ טשינ טייצ ןייק טָאה ןוא ךיז טימ ןעמונרַאפ

 לדוי ןוא ,ןדיי עטושּפ ייוצ יד ףיוא ארומ ַא ןָא-טפרַאװ ץלַא -- סעקידניא יד

 ,קירוצ ןײגסױרַא לָאז ןעמ ,ן'מייח המלש לברַא ןרַאפ ןעיצ טמענ רעטסוש

 ,ןיוש ייג ?דניצַא ריד וצ טייצ ָאד טָאה רעװ ! םייח המלש םוק ,סױרַא םוק --

 ?טסייג ...םוק ,ײג
 ןטעיּפַאגרַאפ םעד לברַא ןרַאּפ קידנּפעלשטימ ,ןעיירדסיוא לדוי ךיז טמענ

 ,ן'מייח-המלש

 ףיוה ןופ סױרַא ןעייג ןדיי ייווצ יו ,והילא 'ר סנטייוורעדנופ רעבָא טעזרעד

 ןוא ,ייז קידנפיולכָאנ ךעלסעפ יד רעביא רעיש טלַאפ ,טעברַא יד רע טפרַאװ --

 יד ,ןוהילא 'ר ןדיי ייווצ יד ךיז רַאפ ןעעזרעד .לריט עמַאס םייב ךָאנ ייז טפערט

 טדער םייח המלש ןוא שימייה עגר רעד ףיוא ייז ןרעוװ ,ענייז ןגיוא עכייוו ,עדלימ

 ;: םירביא עלַא טימ שממ ןיוש
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 טושּפ טרָאד טייג ןעמ ,ונרמשי םשה ,ןלָאמּפָא טשינרָאג ךייא ןעק ךיא --

 ...רעגנוה רַאפ סיוא

 ,טנַאה רענעּפָא רעטקערטשעגסיוא ןַא טימ םיא רעטניה טייטש סָאװ ,לדוי ןוא

 ,סרעריפ ,סרעסקעז ,ןעמיוק רעקידעּפושמ רענעפרָאװעגמוא ןַא יו ,ןגיל סע ואוו

 :ןשימנײרַא ךיוא ךיז-טמענ ןוא וצ זייווכעלסיב ךיז טּפוטש -- ,סרעייווצ

 .והילא 'ר ,הבדנ עקיטיונ ַא רָאג --

 :קידנרעפטנעּפָא ,ןרעטש םעד והילא 'ר טשטיינק

 סױרַא טמענ ןוא -- ?קיטױנ טשינ ןעד זיא הבדנ עכלעוו ,ךעלרעדניק --

 יז טיג ןוא סע טקוקַאב ,לטעציקנַאב ַא ענעשעק רעטשרעביוא ןַא ןופ ךיילג

 יד ןענייז .טעברַא רעד וצ קירוצ ןייג טמענ רע ןוא החמשב ןדיי יד ןפיולטנַא

 : ךיז וצ טדער רע ; רעצ טימ לופ זיא םינּפ סָאד ,טכַארטרַאפ ,ןסַאלעג טירט עטשרע

 .ךעבענ ,ךעבענ ,יוא ---

 ,טכַאמעג "איצומ, יד סָאװ-רָאנ טָאה רע .ןסייבנָא םייב והילא 'ר ןעוו טציז

 : לקינייא ןַא ןיירַא טמוק

 טָאה ,ישעדייז םעד ףרַאד יז .ךיק ןיא טרַאװ ענעדיי עמערָא ןַא ,ישעדייזע --

 ."טנָאזעג יז

 יו ןסיב םעד קידנעגנילשרעד טשינ ,לקנעב ןופ והילא 'ר ףיוא ךיז טּפַאכ

 ,גנונַאּפש רעטסערג רעד טימ טרַאװעג ןבָאה העידי רעד ףיוא ךעלטנגייא טלָאװ רע

 :לוק ךעלטרעצ ַא טימ ךיז ןטעב םיא ןעמ טרעה ,קירוצ קידנעמוק

 | ,רעטייוו טמוק ,לחומ טייז ,טמוק ---

 עטקיטָאלברַאפ עריא ןופ טירט עטלעווקעג טימ הנמלא יד הנח ךָאנ םיא טייג

 רע טעב ,לוטש ַא קידנקורסױרַא ,רע ןוא ,עגָאלדָאּפ רעטסקעוװעג רעד ףיוא ךיש

 :ךיז

 ,ךיז טצעז ,ךיז טצעז --

 עשירעטָאפ עכעלביל עכלעזַא הנמלא עטסיװ ענעגָאלשרעד יד טרעהרעד

 םייה רעד ןיא ךיז ייב טלָאװ יז יו טקנוּפ ןוא ןצנַאגניא ךיז יז טסעגרַאפ ,רעטרעוו

 טביוה ,ץרַאה רעטיב ריא טלייצרעדסיוא ןוא ןענַאטשעג עמַאמ-עטַאט ריא רַאפ

 :ןענייוו טשינ והילא 'ר ריא טזָאל ,ןרערט טימ ןסיג ןָא יז

 -קילגמוא זיא סע זַא ,ןגָאז טשינ רָאט דניק שידיי ַא -- רע טהנעט -- הלילח ---

 זַא ,סיוא רָאנ ךיז טכַאד'ס ,אלימ ?רעטשרעביוא רעד ןעד זיא ואוו ,הלילח ,ךעל

 ,ןפלעה רעטשרעביוא רעד טעוװ ,אלימ ... .ןייז וצ ףרַאדַאב סע יװ ױזַא טשינ זיא'ס

 ."ןונחו םוחרעא ַא זיא ךרבתי םשה

 יד הנח טקיטשרַאפ .ןענייו טשינ ןוא ןָאט בילוצ םיא לָאז יז ,ךיז טעב רע

 ןייז ףיוא ןָא סָאד טעז יז ,ןייז רעצמ טשינ םיא ןעק יז .ךיז ןיא ןרערט יד הנמלא

 :יז טגערפ ,ןרערט ענעטלַאהעגנייא עטצעל יד טימ .םינּפ
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 !הצע ןַא טרָאפ והילא 'ר רימ טיג ?ןעד עשזסָאװ רָאנ --

 ןטייווצ ןיא ןײרַא טייג ,בוטש ןרעביא םורַא לָאמ עכעלטע טרעצַאב רע טויירּפש

 | | ,רדח

 טנייו ןוא טציז הנח עמערָא יד יז טעזרעד ,סוהילא 'ר עלערעּפ ןײרַא טמוק

 ,טנייוו ןעמ זַא ,טסייוו יז .טשינרָאג ריא יז טגערפ .ליטש רעד ןיא ךיז ןיא ןײרַא

 ןוא סָאװ ,טשינ טסייוו יז ,שיט םייב קעװַא ךיז יז טלעטש ,ייו סע טוט םתסח ןמ

 : ןטסיירט טָאלג טמענ ןוא ,ןעוו

 ...קיבייא ףיוא טשינ זיא טכעלש ?ןָאט ןעמ לָאז עשז-סָאװ ,ללכה ,אלימ ---

 ...רעבָא טפלעה רעטשרעביוא רעד ,טכעלש ,טכעלש

 לעווק ַא רשפא ןעק סע ןביילב טשינ ליוו יז .עלערעּפ ,סױרַא דלַאב טייג יז ןוא

 :ןיוש רעטקיאורַאב ַא והילא 'ר ןיירַא קירוצ טמוק .ךיז יז טכַארט --- ןייז

 ריא טָאה טָא ,טכַאמ הנותח ַא !ןפיוקרַאפ טשינ ךיא סייה זיוה סָאד ,ןיינ ---

 רע ןפלעה ת"ישה ןיוש ךייא טעװ טשער סָאד !ךעלברעק קיצנאווצ ןוא-ףגיפ ָאד

 -- טייקרעכיז טימ רע טדער -- !"םימותי יבא; ןַא ךָאד זיא רע ,ןפלעה ךייא זומ

 ,ףליה סנטשרעביוא ןטימ ,זיא סע יו ןיוש טעװ ריא ,טשינ טפיוקרַאפ זיוה סָאד

 .ריט רעד וצ זיב רעטרעוו-טסיירט טימ ריא טײלגַאב רע ןוא -- ןייז רבוג סע

 :טעב ןוא ריט רעטכַאמעגוצ רעד רעטניה ןייטש הנמלא יד הנח טביילב

 טימ טציא טָאה רע סָאװ ,דסח םעד טשינ םיא סעגרַאפ ,םלוע לש ונובר --

 ! ןָאטעג רימ

 טשינ ךָאנ ןעק רע .טכַארטרַאפ שיט םייב עלייוו ַא ןציז והילא 'ר ךיוא טביילב

 :ךיז וצ טדער ןוא ,ןירַא ליומ ןיא ןסיב ןייק ןעמענ

 ..."ינא םוחר יכ, טרָאפ ךָאד טייטש הרות רעקילייה ןייד ןיא ,אלימ --

 טשינ לָאז יז ,הנמלא יד ןָאט טציא יז ןָאק סָאװ ,גנע רעייז עקַאט ריא ךָאד זיא'ס

 . . .ןביילב טמעשרַאפ

 .זיורב רעד טימ סנייא לטעטש סָאד טרעװ תבש רעד ןָא טמוק

 זיורב ןופ גנַאל ןיוש ךיז ןענייז רעטעברַא .ןצעז-ןוז רַאפ ךָאנ קיטש ַא קיטיידפ

 ,טביילב ןוא ךיור לסיב עטצעל סָאד סיוא טייּפש ןעמיוק רעכיוה רעד .ןעגנַאגעצ

 טקוק סָאװ ,לטעטש םעד ןגעק ּפָאק ןטעשזַאסרַאפ ןייז טימ טמעשרַאפ ,ךיז טכַאד

 ןעלעשטיא טימ והילא 'ר ךיז טזייוװַאב סַאג ןיא ,...קידתבש סיוא דלַאב ןיוש

 טקוק רעמינּפ ערעטיול עטכייפ יד ןופ ,טירט ייב טירט ,הוקמ ןופ קירוצ קידנעייג

 טעברַאפ ןוהילא 'ר ןופ קילב רעביל רענעפָא רעד .ּפָארַא החונמ עקידתבש יד ןיוש

 סָאװ ,םיתב-ילעב .עװַאק רעקידנגרָאמ רעד וצ לטעטש עצנַאג סָאד טציא ןיוש

 ריט יד טכערוצ טכַאמ ,קָאטשניר םעד טעוװעצַארג'ס רעװ ,טנרָאפ ןופ ןעייטש

 ,ןוהילא 'ר ןייגייברַאפ ןעמ טעזרעד --- ,ןױשרעּפסנַאמ ַא וצ רעק סָאװ ,תבש דובכל

 םיא ןעמ טײלגַאב קידנסעומש ןוא ןגעקַא טייג ןעמ ,טעברַא יד קעװַא ןעמ טגייל
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 טעזרעד ,סָאג רעד ףיוא םורַא טפיטש לגנוי-הווצמ-רב ַא .סגעוו לקיטש רַָאּפש ַא

 זיורב ןיא ןרעהרַאפ ןייג ךיז ןעמ ףרַאד ןגרָאמ זַא ,ךיז רע טנָאמרעד ,ןוהילא 'ר רע

 ...ןרזחרעביא רועיש םעד ךיג טפיול ןוא השוב רע טמוקַאב -- ןיײרַא

 ןעמוק ערעלעדייא .טָאטש עבלַאה ַא טעמכ ,עװַאק רעד וצ ירפ רעד ןיא תבש

 ןרַאפ ןָאנבױא .עװַאק עקידעכָאק זָאלג ַא ךָאנ טושּפ -- ערעמערָא ,ןסעומש הרות

 -עגנוי עטסעב יד ןיניז םורַא .עלעשטיא ןבענרעד ןוא והילא 'ר טציז ,שיט ןעגנַאל

 סעלעשטיא ,םכח דימלת רעסיורג רעד ,ןרהא הילדג --- יז שארב ןוא לטעטש ןופ טייל

 םורַא ךיז ןרעּפמַא ןעמַאזוצ עלַא .ףיוה ןיא רעייגנייא רעקידנעטש ַא ,לָאמַא ןופ יבר

 ןשימנײרַא טשינ ָאד ךיז ןענָאק סָאװ ,ןדיי עױעטלע ןציז סע ,ל'תופסות רעווש ַא

 דמלמ ןתנ .ארמג טנרעל סע רעוו ,שרדמ טנרעל סע רעוו ךיז רַאפ רעדעי רָאנ

 ,לוק ןפיוא "הרדס יד ריבעמ, זיא ןוא לשמוה ןגייא ןייז טימ ןייג וצ ךיז טמוק

 .ןָא ןעמוק ןדיי עשירפ .טייהרעקידנעייטש עװַאק ךעלּפעט ןדיי ןקנירט ןטייז יד ייב

 :ןײרַא טלעוו רעד ןיא םתס ,ךיז טכַאד ,טגָאז ןוא "?תושפנ ארוב? ּפָא-טכַאמ רענייא

 טרעפטנע ןוא סעומש ןקידנענערב ןטימ ןיא וחילא 'ד טרעהרעד ."תבש ןטוג ַא;

 קירוצ עלַא ןענייז דלַאב ןוא :*! תבש ןטוג ַא ,תבש ןטוג ַא/ : לָאמ ייווצ ךעלביל ּפָא

 ,ןויבא םעד ןרהא הילדג ןוא ןוהילא 'ר ןופ קוליח ןייק ָאטשינ ,ןעמַאזוצ ןטפָאהאב

 ,ץרַאה ןייא ,החמש ןייא ,הרות ןייא .טיילשגנוי עקירביא יד ןוא ןעלעשטיא ןֹופ

 ...ָאד קלח ןכיילג ַא טָאה ץלַא ,עלַא ןרעק טדג ןייא וצ

 זיורב ןיא ךעלגנוי-הווצמ-רב ןעמוק ןסע ןכָאנ .גָאט ןקידתבש ןצנַאג םעד ױזַא

 רעד ףיוא .םערָא ןרעטנוא תורמג יד טימ ,סױרַא ןוא ןיירַא .ןרעהרַאפ ךיז ןיײרַא

 טכעלטע טימ ןעמאזוצ קָארפַעלש ןטמילבעג םענעדייז ןיא והילא 'ר טציז ענַאטלַא

 ,תודיסח ,הרות טסעומש ןעמ .טיילעגנוי

 סעדייבעג יד ייב .ןָאטעגנָא דגב רעדנַא ןַא ןיא רָאג יו ,ףיוה רעד זיא קידתבש

 -וצ ליטש סעדייבעג יד .טור ץלַא יו טעז ןעמ .טשינ ריר ןייק ךַאז ןייק ךיז טיג

 ,ןטָאש ןיא טקנוטעגנייא בלַאה .ןעלמירד ןטלָאװ ייז יוװ ,סיוא ןעעז טעילוטעגפיונ

 רַאפ ךַאז עלעקנוט ַא טימ םינּפ סָאד טקעדעגרעביא יװ קורדנייא םעד סע טכַאמ

 סעּפע .רעקידתבש ַא סיוא ךיוא טעז לקניוו ןיא ןעמיוק רעכיוה רעד . .. .ןגילפ יד

 ּפָאק רעד אלא ,ףוג ןעגנַאל ןייז ןופ לגיצ יד סיוא ןעעז רערָאלק ןוא רעכעלטיור

 -החונמ א ...רערעקנעמיוק שיווייפ יאמלה -- סיוא טשינ סע טכַאמ ץרַאוװש זיא

 לגייפ יד ןופ יירעשטשיפעג סָאד זיא קידתבש .טײרּפשרַאֿפ םורַא זיא טייקליטש

 .לזייא סָאד טנַאּפשעגסױא םורַא ךיז טיירד ףיוה ןרעביא .םורַא ןטסענ יד ןופ

 -יִצנַארפ וצ ןכירקוצ טמענ סע ןוא ּפָאק ןשירומח ןייז טימ טרעלק ןוא סע טייטש

 טכַאמ ןוא ןייטש ַא ףיוא לקניוו-ףיוה ַא ןיא טציז סָאװ ,שזורטס ןטלַא םעד ,ןקעש

 טזָאל רעירפ) וצ-טכאנרַאפ ףיוה םעד ןרעקוצסיוא םיזענ ןסיורג םעד טכערוצ ךיז

 ךיז ןשיווצ ןטלָאװ ייז יו ,ןקילב יד טימ ןָא ךיז ןפערט עדייב ןוא (והילא 'ר טשינ

 ..."חוני ןעמל, קוספ ַא ָאד זיא'ס זַא ,ןענַאטשרַאט

 ּפָארַא ענַאטלַא רעד ןופ ךיז טסיגעצ טייקליטש רעקידתבש רעד רעביא
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 ימולשת תדמ הבורמ; : ךיז טרעהרַאפ סָאװ ,לגנוי ַא ןופ ל'כלוק רעדנַא ןַא לָאמעלַא

 רעבירַא טכיירג סע ,טיירב ןוא טייוו ךיז טגָארטעצ ל'כלוק עגנוי סָאד ....2לפכ

 ןוא לגנוי ןופ עמַאמ יד טייטש סע ואוו ,לריט םייב ,טרָאד ,לטױלּפ םעד רעביא

 ...ןרעהרַאפ ןוהילא 'ר ייב ןיוש ךיז ןעק עלעבייל ריא סָאװ ,החמש סיורג רַאפ טנייוו

 ,תוכאלמ ילעב עגנוי ןופ רעדורעג סָאד זיא ףיוה ןיא ּפָארַא ףיט ,םינורב םייב
 ןטלַאק ַא ךָאנ זיורב ןיא ןיײרַא ךיז ןּפַאכ ,ןריצַאּפש געוו ןטימ ייברַאפ ןעייג סָאװ

 ...?רעדניק ךיוא ןענייז סָאד, :ךעלביל וצ ייז ךיוא טמענ ףיוה רעד ןוא ,קנירט

 ,לביק ןטימ םורַא ןעוויואוו סָאװ ,הרבח רעד ןופ סיורג רעדורעג סָאד רעבָא טרעוו

 ןעעזרעד .רע טכַארט -- *תבש לוליח ַא רשפא/; .וצ .והילא 'ר לָאמליײט ןיוש טייג

 .רָאנ ,טשינ ךיז ןעמ טקערש ןוהילא 'ר רַאפ .טשינ ןעמ טפיולטנַא -- ןעגנוי יד םיא

 רענייא .ןיבר םעד ןעעזרעד ייז ןעוו ,ךעלגנוי-רדח יװ ןעמ טרעוו קידיץרא-ךרד

 -רעביא טשינ רעיש ףיה םעד רעירפ עגר ַא טָאה סָאװ ,רַאנ ןייק טשינ ,גנוי ַא

 טָאה !"תבש טוג/ :ןוהילא 'ר רע טגָאז קידובכב ןוא רעטנענ וצ טייג ,טיירדעג

 ,דניק ןיימ ,תבש טוג, :קיצרַאה םיא טרעפטנע ןוא האנה סיורג והילא 'ר ןופרעד

 ןעשטרַאטס טעוװ םינורב רעד .ןסַאלעג רָאנ ,ךעלרעדניק טקנירט ,ונדונ ! תבש טוג

 | !ָ*  רעדניק ,הכרב ַא ןוא ,עלַא רַאפ

 ,רעדניק עניילק יו ,טרָאװ-ייב-טרָאװ ,"לכהש; ַא ךיוה עלַא ןכַאמ ןעמענ הרבח

 ' | ,?ןמא; ןרעפטנע עלַא ןוא

 ץעגרע רע טרעוו ןוא ,זיא והילא 'ר רעװ רעקיצנייא רעדעי סָאד טסייוו

 ,. .והילא 'ר ןעמָאנ םעד גנַאל-ןרָאי קעװַא רע טקנעדעג ,ןפרָאװרַאפ דמערפ רעד ןיא

 ךס ַא ,ךס ַא ןוא ,ןעמָאנ םעד טימ סיורג ךיז רע טליפ דמערפ רענעי ןיא ,טרָאד

 | ,רע טָאה ןלייצרעד וצ

 רעדניק יװ ,ךיז בילוצ ןוא ךיז רַאפ טבעל לטעטש סָאד ,ןרָאי ךָאנ ןרָאי ןעייג
 טכעלש טרעװ לָאמלייט סָאװ רָאנ ,..ּפָארַא טסעק יד ןופ גנַאל ןיוש ןענייז סָאװ

 ,"טבעלש רימ זיא'ס עטַאט/,, רָאנ ,טלעווקעג טשינ .בוח ןייז ןענָאמ רע טמוק םענייא

 ןצרַאה ןצנַאג ןטימ רָאנ ,טייהנדירפוצמוא טימ טשינ ,ןיוש טיג עטַאט רעד ןוא

 ...ןפלעה זומ רע ,ןפלעה טעוװ ךרבתי םשה : ייברעד קידנטסיירט

 םעד םורַא .קעװַא טעמכ ןיוש זיא רוד רעטשרע רעד .ןרָאי ךָאנ ןרָאי ןעייג

 לקניוו ַא ןיא ענעבילברַאפ עכעלטע ףיונוצ ךיז ןביולק ןרהא והילדג ןעקשטיטלַא

 טמענ ןעמ ןוא ,"ןסינ 'ה? ןינמ ןטצעל ןכָאנ גָאטיײב רעגיײזַא סנייא ,שרדמה-תיב

 טזָאלעגרעביא טָאה עלעשטיא סָאװ ,טײצרָאי סוהילא 'ר דובכל ןפנָארב ןוא ךעקעל

 רעקידןינמ רעצנַאג ןייק טשינ רעד .ןינמ ןטשרע ןטימ המכשהב טנייה קידנענװַאד

 קע ןַא םורַא ל'שדוק-ןורא םייב טרַאה טעילוטעגנעמַאוװצ ךיז טָאה רוד רעטלַא

 טָאה ...ןרָאי ענעי ךיז רַאפ טרזחעגרעביא החמש עטקנעברַאפ ַא טימ ןוא שיט

 סע ןבָאה ,זיא רעגייטש רעד יװ ,ןזָאל עלעצכערק ַא ,ןָאט םורק ַא ךיז טלָאװעג רעוו

 ךיז טָאה סָאװ ,החמש יד ןרעטשעצ ךיז טזָאלעג טשינ ,טזָאלרעד טשינ עקירביא יד

 ,"וֵנילֶע ןגי ותוכז; רָאנ ץלַא ןוא ןעיצקעװָא טנָאקעג ן'העש רעגייז ייווְצ
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 רוד ןטלַא ןקיד'ןינמ םעד ןופ זיא רעקינייװ ץלַא ןוא ,רָאי ַא ךָאנ רָאי ַא ױזַא

 ,ןבילבעג

 רוד רעטייווצ ַא זַא ,טנעקרעד ןיוש ךיוא ןעמ טָאה ,לטעטש ןיא ,ןסיורד ןופ

 סָאד טָאה ,טבױטשַאב דמַאז-לגיצ ןטיור ַא טימ קידנעטש ,געוו רעדמערפ ַא ,טבעל

 טָאה סָאװ ,עינלעגיצ רעטנָאנ ַא וצ לטעטש ןופ ץרַאה עמַאס סָאד ןטינשעגכרוד

 ןופ רעקירעדינ סָאװטע ,ןעמיוק-לגיצ רעכיוה ַא .טיובעגסיוא ָאד גנַאל טשינ ךיז

 ןפורעג ךיז וצ לטעטש סָאד ןוא טקוטעג טייקכיוה רעד ןיא ךיז טָאה ,םערוט םעד

 ייוצ יד ךיז ןעיצ סע ואוו ,ךיוה רעד ןיא ןפרָאװעג קילב ַא ןעוו ןעמ טָאה ןוא

 ...סעּפע טלעפ סע ...סעּפע זיא ןעגנַאגעגקעװַא זַא ,ןעזעג ןעמ טָאה ,ןכיור עצרַאװש

 ,טייצ ַא ןופ ןיוש קנַארק טגיל ןרהא-והילדג רעקשטיטלַא רעד .טכַאנרַאפ ַא =

 רעװ .בוטש ןיא ןציז ,ןייז הלוח-רקבמ ןעמוקעג םיא ןענייז סָאװ ,םידידי עכעלטע

 טביוה לקנוט ,ןכַאז-טלעוו ךיז ןשיוװצ טסעומש סע רעוװ ,לרפס ַא ןיא ןייעמ זיא'ס

 תויתוא יד טָאה ,לרפס ןיא ןייעמ זיא סָאװ ,דיי רעד ,לביטש םעד ןיא ןרעוו ןָא

 ןירַא ןעמוק .זיא ליטש .ץינעג ןגנַאל ַא סיוא רע טיצ ,ןריולרַאפ ןיוש גיוא ןופ

 רעד רעביא ןיוש ,ךעלקינייא סוהילא 'ר עדייב ,ןרהא-והילדג ןופ םידימלת ייווצ !

 סייו ףייטש ,טצעזעגוצ א ןיא ,רערעטלע רעד .םירוחב ענעסקָאװעגסיױא טייצ

 עטקָאלרַאפ יד טימ םינּפ ןסייוו םעד ןופ טלײטעגּפָא ענדָאמ ךיז טָאה סָאװ ,לדנגַארק

 ,רעטנורַא עטמעקרַאפ ,תואּפ

 ;טליפעגנָא לביטש סָאד תולוק עשלגנוי עכעליירפ ןבָאה --- ! יבר טנוװָא-טוג --

 טָאה ןרהא-והילדג רעקנַארק רעד .טצעזעגוצ טעב סניבר ןפיוא ךיז ןבָאה עדייב

 .תוחוכ עלַא טימ ייז טקירדעג ךעלביל ,ןעמונעגנָא טנעה יד רַאפ ןדייב

 -פיוא ןַא רעקנַארק רעד ייז וצ טדער -- ?ךעלרעדניק ,ץע טכַאמ סָאװ --

 ןיבר םעד ןָא ןרזח וצ :?ןענעייל,, סָאד ןכַאמ וצ לייוורעד טרעק'ס -- רעטרעטנומעג

 רעייא ןופ תוכז ןיא ןייז םחרמ ןביוא ןופ רימ רעביא ךיז טעװ ןעמ זיב ,לייוורעד

 | .ןדייז ןקיליײה

 -עג ךיז ןליוו ייז .ןעמוקעג ךעלטנגייא ןענייז ייז סָאװ ךָאנ ,עדייב ןלייצרעד

 ...ייז טקיש ישעמַאמ יד ,רעטעפ ַא וצ שזדָאל ןייק קעװַא ןרָאפ ייז ,ןענעגעז

 ענעּפמורשעגנייא ערַאד סָאד ,ןָאטעג ףיא ץעז ַא ןרהא-והילדג ךיז טָאה

 :טגערפעגרעביא רע טָאה תוחוכ עטצעל יד טימ ליטש ןוא ןקָארשעגרעביא םינּפ

 יבר רעד ךיז לָאז ,ךָאנ סטביילב ?סָאװ ךָאנ ?רעדניק ,ץע טרָאפ סָאװ וצ --

 ..י!ןענעגעזעג ךייא טימ רעירפ

 ױזַא טָאה ןצכערק ַא טימ ןלַאפעגמוא ןשיק ןפיוא קירוצ זיא רעקנַארק רעד

 -נײרַא לרעטסנעפ ןכרוד ךיז טָאה תושמשה ןיב רעד .טרעדעגקעװַא טונימ רָאּפ ַא

 טייקלקנוט רעד ןיא .ןבעװרַאפ טעב סָאד טייקלקנוט ןטימ ןעמונעג ןוא ןסָאגעג

 ;טקערטשעגסיוא טנָאה עטקעדעגּפָא ןַא ךיז טָאה
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 !טיײהרעטנוזעג טרָאפ ,טרָאפ .ןיבר רעייא טימ ,ךעלרעדניק ,ךיז טנגעזעג --

 יד ןיא ךייא ןטיה וצ ןקיש ךאלמ ןייז ךייא רַאפ לָאז ןדייז רעייא ןופ ט"ג רעד ןוא

 == == -- עכעלקערש
 -ליטש רעד ז ןיא ,לוק סָאד ןרָאװעג זיא טקיטשרַאפ .טקידנערַאפ טשינ טָאה רע

 ,טרעהעג ןעּפילכ טקיטשרעד ַא ךיז טָאה טייק

 עדייב ענייז .ןברָאטשעגקעװַא ןרהא-והילדג זיא םורַא געט עכעלטע ןיא

 רעטייוו רעד ןיא ןעוועג טַאהעג ןיוש ןענייז ייז .טײלגַאב טשינ םיא ןבָאה םידימלת

 .טלעוו רעסיורג

 עס ןוא סע טייטש טייהרעמוטש ,טזָאלרַאפ ןוא םַאזנייא טייטש עלהכוס סָאד

 עקיצנייא יד טבעל'ס ואוו ,סױרַא ףיױה םעד ףיוא לרעטסנעפ םעד טימ טקוק

 ,עלערעּפ

 ףױרַא קילב ַא טימ ךיז ןרעטַאמ סָאװ ,ןלירב עָאלב רַאּפ ַא טימ ,ןגיובעגנייא

 ךיז קידנלעטשּפָא ,גָאט ןכרוד לָאמ קיצנאווצ ,ןעצ קירוצ- ןוא"ןיה ייברַאפ יז טייג

 טייצ ַא ןביילב ןייטש ױזַא יז ןָאק .טייקמוטש רעד וצ ןייא ךיז טרעה ,עלייוו עדעי

 רַאפ רעוו טייג ןוא ...קידנקוקּפָארַא דרע רעד וצ ןלירב עיולב יד טימ ,קעװַא

 ...עלערעּפ ָאד טייטש סָאװרַאפ ,ןָאט גערפ ַא טשינ ךיז רע טעװ ,ייברַאפ ריא

 עטַאמש ַא טימ טָאה ןוא ,עטלַא יד ,ןענַאטשעג גָאט ןצנַאג ַא יז זיא לָאמניײא

 טרָאד ,םינּפַא יז טָאה ,טרַאשעגמורַא ךעלרעטסנעפ יד ןופ סבעװניּפש ןקיד ַא

 ןופ יז זיא ,קנַאש-םירפס עטזָאלרַאפ ענעפָא יד ןופ טייקרעל סָאד ןעזרעד טשרע

 / ...סעװַא טרָאד
 זיא ואווש :ןָאט-גערפ ַא ןגָאװ טשינ ךיוא ךיז טעװ ,ייברַאפ טייג סע רעוו

 -מורַא יז ןעמ טעז ,רעטניוו יו רעמוז ,געט עצנַאג זַא *? ןעמוקעגניהַא עלערעּפ

 ןפלעהוצ שטָאכ ,עקנַארק עמירָא וצ קידנעייג ,לטעטש ןופ ךעלסעג יד ןיא ןכיילש

 | .ןציז לסיב ַא טימ

 יז זַא ןמיס רעקיצנייא רעד ,לַאש םענעדייז ןצרַאװש םעניא יז זיא טליהרַאפ

 עסיורג ץנעי תוכייש ַא טָאה ריא וצ זַא ןוא ,סרעזיורב והילא 'ר עלערעּפ זיא

 ַא ייב לסעג קע ןַא ןיא יז ןעמ טפערט קידנעטש .לטעטש םייב תורישע עדנזיורב

 זיב ,רעזעלג-ןלירב עיולב-קידכעלייק יד טימ יז טכוז ,רעבירַא טשינ ןעק יז .ווָאר

 ןעמ -- ןריפרעבירַא ריא לָאז סע ,עלעגנוי ַא ריא ןעמ טפַאש ,רעוװו טעזרעד סע

 ,ןוצר ריא ןיוש טסייוו
 ןַא ךרוד-טייג ...טשינ טייצ ןייק ןבָאה ןוא רוד םענופ ערעגנוי יד ךרוד-ןעייג |

 ענייש יד קידנענָאמרעד ,ּפָא-טצפיז ןוא ּפָא לָאמליײט ךיז רע טלעטש ,רערעטלע

 ...ןפָאלעגיײברַאפ ןיוש ןענייז סָאוז ,ןרָאי

 טבעוורַאפ ןוא לדנגער קידנכעטש ןיד ַא ךיז טּפיז סע ,גָאט-טסברַאה רעיורג ַא

 געוו ןרעביא .טנקלָאװרַאפ ,למיה רעד זיא לקנוט .לטלעוו סט-ג הרוחש-הרמ טימ
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 ןיא .דנַאנעבלַאז ןוא זייווקיצנייא ןפיול ןדיי ןעמ טעז זיורב רעד וצ לטעטש ןופ

 טייטש עלעקּפוק ַא .ןײרַא זיורב ןיא ןעמ טלייא רעמינּפ עקירעיורט טימ שינעלייא

 ,טנַאװ ענעקורט לקיטש ַא רעטניה טרַאּפשעגנָא ,געוו טייז רעד ייב לזייה ַא רעטנוא

 :זיורב רעד וצ ,סױרַא געוו ןפיוא קוק ַא טלַאפ עלייוו עלַא .ךיז ןשיווצ קידנסעומש

 !ייז ךָאנ טריפַארגעלעט דלַאב טָאה'מ ? ןעד סָאװ ,ָאי --

 ןצנַאגניא טמַאטש *עיצקעלּפָאּפ, עצנַאג יד זַא ,טגָאז ןעמ זַא ,ךָאד טסרעה --

 ...הער תוברתל סיוא ןעייג רעדניק ,טייקיניילק ַא סעּפע !ייז בילוצ

 טשינ ףרַאד'מ ,ענמ ?דלוש יד ןעד טגָארט רעװו ,טסעומשעגקירוצ ,ַאש --

 .. .ןדייר

 טנָאז !עיצַאטס רעד ןופ ןריפ וצ טכַארבעג ךָאד ייז טָאה ךאלאוו שיווייפ ---

 ַא ןופ טשינ הרוצ ןייק רָאג ןבָאה ייז ...טנעקרעד טשינרָאג ייז טָאה רע זַא ,רע

 ןענייז סָאד זַא ,טביולגעג טשינ רע טלָאװ ,ּפָא ּפָאק םעד םיא טקַאה ןעמ ןעוו ! דיי

 ...רע טגָאז -- ךעלקינייא סוהילא 'ר

 טיירב עצנַאג יד טמענרַאפ סָאװ ,היוול עסיורג יד ןָא טמוק ןסעומש ןטימניא

 עלעה ייווצ ןטימניא ךיז ןבָאה ןעלטיה עילַאװכ רעסיורג רעד ןיא .עסָאש םענופ

 טרעלָאק ןטניה ןופ רָאג ןעלטיה םי ןטימ קידנעמיוושטימ ,טקוטעג ןשולעּפַאק

 טליהעגנייא ,ליונק-ןשטנעמ ַא ,דרע רעד וצ טעמכ ןגיובעגנייא ,םיוק-םיוק ךָאנ ךיז

 ,לֵאש םענעדייז ןצרַאװש ןטקייוװעגסיוא ןַא ןיא

 ןשטנעמ ךעלעקּפוק ךיז ןלעטש םוטעמוא .ךעלסעג ןוא סָאג היוול יד ךרוד-טייג

 רעבלעוועג עלַא רַאפ ,ןשולעּפַאק ייווצ יד ףיוא ןעלטייט ןוא רעגניפ ןציּפש יד ףיוא

 ןעמ טָאה טוט ןעגנילצולּפ סרעזיורב עלעשטיא 'ר טימ ,ןשטנעמ ןופ ץרַאװש זיא

 טָאטש רעסיורג רעד ןופ ןענייז סָאװ ,ךעלקינייא סוהילא 'ר ,ייז ןָא טנָאמרעד ךיז

 ןיא ייז ןקוקניײרַא ןוא ןעז ייז ןליוו עלַא ...ןשטייד יד יו טעדיילקעג ,ןעמוקעג

 .עלערעּפ ,ןעמעלַא ןופ ןסעגרַאפ ךָאנ ךיז טֿפעלש היוול רעד רעטניה .,ןיירַא םיִנּפ

 ...ןעלעשטיא ןקיצנייא ריא הוולמ ךיוא ןיוש זיא יז

 ןטלַאהעג טָאה ןעמ .טנייװַאב ,ס'והילא 'ר ,ןעלעשטיא לטעטש עצנַאג סָאד טָאה

 ,רשוע ַאזַא ,לָאמַא הבדנ עסיורג יד ,הרות-ןב רעסיורג ַא : ןגָאזכָאנ ןייא ןיא

 ...ןסעגרַאפ יװ ןבילבעג ליטש ןעמ זיא ןענעכערסיוא ןטימ עמַאס ןיא רָאנ

 -- -- -- טלָאװעג ןעמ טָאה ןסעגרַאפ ןצנַאגניא

 זירב רעד ןופ געוו לקיטש סָאד ןרעוו דמערפ ןביוהעגנָא טָאה זייווכעלסיב

 רעױט רענרעזייא רעיינ רעכיוה ַא ךיז טָאה געוו ןגעקטנַא טקנוּפ .לטעטש םוצ

 ןבָאה קידנליוטשינ יװ .טקוקעג גנערטש סױרַא געוו ןפיוא ןוא ,טלעטשעגקעװַא

 ןביהעגנָא ,ּפָארַא געוו ןופ ,זיורב רעד רַאפ לקיטש רָאּפש ַא טירט-ןשטנעמ

 ,טכַאנײב קיטשרענָאד ַא ,לָאמנײא .ןײרַא ןטייז יד ןיא ןטערטסיוא סעקשזעטס

 טעּפש טרעקעגקירוצ תבש ףיוא דניק ןוא בייוו וצ ךיז טָאה רעיײג-ספרָאד ַא ןעוו

 לטױלּפ סָאד ןיוש קידנכיירגרעד ןוא עציײלּפ רעד ףיוא לקעז ַא טימ טכַאנ רעד ןיא

 יד ןיוש קידנריּפשרעד ,ןעגנוזרעטנוא לדנוגינ ַא ןעמונעג רע טָאה זיורב רעד ןופ
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 םיא ייב עלָאּפ עבלַאה ַא ןוא ןלַאפעגנָא טניה עזייב ייווצ םיא ףיוא ןענייז --- םייה

 ַא ,יוג ַא ָאד זיא זיורב ןיא זַא ,טסואוועג לטעטש טָאה ןָא טלָאמעד ןופ .ןסירעגּפָא

 -רדח עניילק ערעייז סעמַאמ ןבָאה ןָא טלָאמעד ןופ . . .טניה ייווצ טימ ןַאי ַא ,עשר

 ,וצ תודועס שולש וצ תבש זיורב רעד רַאפ ךיז ןעיירד וצ טשינ ,טנרָאװעג ךעלגנוי

 . ..טניה יד ּפָא טזָאל ןעמ םירָאװ

 .ןסיורד ןיא בעל-רעמוז ,סטכַאנוצ-קיטיירפ ַא

 ןוא ריט ןפָא ןענייז ,זיורב רעד וצ געװ רעד ךיז טיצ סע ואוו ,לסעג ןיא

 לטניוו ןייק ,ןילַא ךיז ןופ טכיל-תבש יד סיוא ןעייג רעטסנעפ ַא ןיא ,רעטסנעפ

 יד רַאפ ןציז רעדניק ,רעבייוו ,ןייז תבש ללחמ ןוא ןָאט וצ זָאלב ַא טשינ טגַאװ

 -ץגּפָא ןעניױשרעּפסנַאמ .ןעיירש רעדניק .טלטָאמ ןעמ ןוא סנשיק טימ ךעלּפערט

 ןעמ ןוא ,רעטסנעפ סנכש ַא רעטניה ןגייווצ עװָאנסָאס לרופ ַא ףיוא ןציז ,טלייט

 טלעװ יד טָאה ןעמ ןעו ,תומחלמ עשיטייצרַאפ ,ןרָאי עשיטייצרַאפ ןופ טסעומש

 ...למיה ןפיוא למיזעב קידרעייפ ַא טימ ןבעגעג ןמיס ַא רעירפ

 רעגײז-טנַאװ ַא רעטסנעפ ןפָא ןַא ךרוד ואוו-ץעגרע ןופ ןעמ טרעה ךעלטעּפש

 ןבוטש יד ןיא ןגָארטנײרַא רעדניק ענעפָאלשעגנייא ןעמענ סעמַאמ .ןגָאלש ףלע

 : רעדניק ערעטלע יד ןקעוװ וצ

 ! ךיא גָאז ,ןיוש --- ןיוש !הרובד !לסָאי ---

 טרעה'ס ,לסעג ןופ גנעל רעצנַאג רעד רעביא סיוא ךיז טיצ ץינעג רעגנַאל ַא

 ַא ךיז טסיג דלעפ ןטייוו ןופ .ןרעוו ןָא טביוה רעליטש .ןדָאל ַא ןכַאמוצ ןיוש ךיז

 יד ןופ יירעשטיווצ ענעקורט סָאד ,ךיז טכַאד ,קידנעיירשרעביא ,ײרעקַאװק-ןבַאשז

 זייווקיצנייא ןעמענ ןענױשרעּפסנַאמ . ..ּפָא לָאמ עלַא ךיז ןעור עכלעוו ,ןלירג-דלעפ

 טיירש ליונק-ןשטנעמ ַא יװ סעּפע --- גנילצולּפ ןוא .ץלָאה לרופ ןופ ןכירקּפָארַא

 ,ןײרַא טכַאנ רעד ןיא קידיהפוצח ױזַא

 טָאה רע ,רעטיליּפש ל'םהרבַא ףיוא טרעלק -- !ףַארגָאנָאפ ַא זיא סָאד --

 ,לוק סָאד ןײגכָאנ ןָא ןביוה עלַא ...טרעהעג סנױזַא לָאמ ךס ַא עשרַאװ ןיא ןיוש

 רעד רַאפ טשרע ייז ןענייז ןייטש ןבילבעג .רעקידפושיכ ןוא רעכעה טגייטש סָאװ

 עג ייז ןענייז גנַאל טייצ ַא ,ןסירעצ טכַאנ עליטש יד טָאה ןלירב זייב ַא .זיורב

 טייו ןופ טָאה סױרַא רעמיוב יד ןשיוװצ ןופ ,רעיוט םענרעזייא ןכרוד .ןענַאטש

 ךיז טָאה לוק עקידהנושמ סָאד ,טקוקעג רעהַא דמערפ לרעייפ ךעלנירג ַא ףיוה ןופ

 .ןסירעג טכַאנ רעד ןיא קיד'הפוצח רעכעה ןוא רעכעה ץלַא

 ...-אהיאה-אה --- יוא-יוא-יוא-יוא !עדייז ַא ןעוועג סָאד זיא יוא --

 רעטסנעפ ענעפָא יד ךרוד לטעטש סָאד טָאה גָאטיײב תבש סנגרָאמוצ ףיוא

 ,ךעלשטייד הרבח ַא טריצַאּפשײברַאפ ןבָאה איסהרפב ץנַאג : טקוקעגסױרַא המיא טימ

 תובקנ טימ ןענױשרעּפסנַאמ .ןטימניא זיורב רעד ןופ ךעלקינייא סוהילא 'ר טימ

 ןלָאסַארַאּפ תובקנ יד ןוא ןגָארטעג סנקעטש ןבָאה ןענױשרעּפסנַאמ יד .ןעמַאזוצ

 ...סַאג רעצנַאג רעד רעביא רקפה קידנכַאל ,טנעה יד ןיא ןעלטייב ענרעדעל טימ
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 ,ןעלערעּפ לטעטש ןיא ןעמ טעזרעד ,היוול סעלעשטיא טניז ,לָאמ עטשרע סָאד

 רעד .,טגָאיעג ןעמעוװ ןופ יו טפיול ,סיוא-לסעג ,ןייא-לסעג ,ױזַא קידנפיול סעּפע

 ןיוש ןמיס רעטצעל רעד .ךָאנ ךיז טּפעלש ,ןיוש ןסירעצ לַאש רענעדייז רעצרַאווש

 לייט ןבָאה .ןעזעגסױרַא ןעמ טָאה עלעשיק ַא .ןגָארטעג יז טָאה לקעּפ ַא .ןטערטעצ

 עקיצנייא רָאנ ..,"ןויער םייב טשינ ,טשימעצ; :טמורבעגרעטנוא לטעטש ןופ

 יז זיא ןכַאמ רעייפ ןעזעג תבש םוא טָאה יז; :טסואוועג דוס ןתמא םעד ןבָאה

 ..."זיורב רעד ןופ קיביײא ףיוא ןפָאלטנַא

 ןפוא םושב יז טָאה שרעדנַא ץעגרע) שרדמה:-תיב ןשרעבייוו ןופ לקניוו ַא ןיא

 ,געװַאב ַא לָאמליײט ךיז טיג סָאװ ,ליונק רעטיירדעגנייא רעד טגיל (טלָאװעג טשינ

 ,ןמיס ַא :גָאלק א טייקליטש רעד ןיא טיג ןגָאז ַא סעּפע ןופ שינעשטשיּפ ַא ןוא

 עלערעב ןעוו ,סנעניגַאב עָאלב יד ןיא סיױאיגָאט ןייא-גָאט ...ךָאנ טבעל יז זַא

 לטניב ַא ןופ סעּפֶע קידנגָאזסױרַא ,ךַאװ ןיוש יז רע טפערט ,לוש יד טנפע שמש

 -עזובָאל סעקינהרבח עסייוו .שרדמה:תיב סָאד זיא קידייל ,גָאטיײב לָאמליײט ,תומש

 ,לוק-רעדיוו סָאד סיוא ןריבָארּפ ,דומע םייב טכיל-טייצרָאי סָאד ןצלעמש :םורָא ןעוו

 -ערעּפ גנילצולּפ ייז ןעעזרעד .לוש-רעבייוו רעד ןופ ןטַארק יד ייב ןכירק ןעמענ

 עשרעדניק סָאד וליפַא יו ,סיוא טעז סע -- ,ליטש יז ןביילב לקניוו ןיא ןעל

 .קיטייוו ןעמוטש ןכעלקערש םעד ,ןובשח ןפיט ןסיורג םעד טמענַאב ל'חומ

 ןסעגרַאפ יו ןצנַאגניא טעמכ ןיוש ,זיורב יד זיא ןזָאלרַאפ סעלערעּפ טימ

 לטעטש ןופ רעוו זיא סע זַא .זיורב רעד וצ לטעטש ןופ געוו רעד זיא דמערפ ,ןרָאװעג

 זַא ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןפערט טנָאקעג לָאמלייט טָאה ,ָאד ןיילַא ןעגנַאגעגיײברַאפ

 ,סילייבק :לֹוק ַא ףיוא ךיוה ,ןעײרשרעבירַא ץעגייש ַא לָאז לטױלּפ ןרעביא ןופ

 ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא ןצנַאגניא .ןפרַאװרעבירַא ןייטש ַא לָאמַא ןוא "סילייב

 ,זױרב רעד וצ טַאהעג לטעטש סָאד לָאמַא טָאה סע סָאװ ,תוכייש עסיורג סָאד

 רעקידנלייא ןוא ,ןטינשעצ לטעטש סָאד ןבָאה ןיירא דמערפ רעד ןיא ןגעוו ערעדנַא

 ןרעדנַא ןַא ףיוא ךיז טָאה רעדעי ,ןרעוװ ןעמונעג ךיוא לטעטש ןיא ןבעל סָאד טָאה

 ,טלייאעג געוו

 ןירַא זיורב ןיא שמש עלערעב טייג ,ןסינ 'ה ןופ גָאט ןיא ,רָאנ רָאי ןיא לָאמנייא

 ,טביל ַא ףיוא לברעק ַא טמענ ןוא טײצרָאי סוהילא 'ר זיא טנייה זַא ,ןענָאמרעד

 ןיא דומע םייב םַאזנייא ךיז טנערב טכיל-ןסקַאװ סָאד ןעוו ,גָאט ןצנַאג םענעי

 ,טַאהעג והילא יד ַאזַא לָאמַא טָאה סע זַא ,לטעטש סָאד ךיז טנַאמרעד ,שרדמה"תיב

 -עגנייא רעד ךָאנ טלּפַאצ ,לקניוו ַא ןיא ,שרדמה-תיב ןשרעבייוו ןיא ,טרָאד זַא ןוא

 . ..סוהילא 'ר !עלערעּפ ןופ ליונק רעטיירד

 ןסירעג רעכעד טָאה טניװ רעכעלקערש ַא .ןעוועג סע זיא טכַאנ-תבט ַא ןיא

 : טקעװעג טָאה לטעטש ןופ קָאלג-קרַאמ רעד .טגָאלקעג דליוו סנדָאל יד רעטנוא ןוא

 !ןאלג ןילג !ןאלג ,ןילג
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 ןשטנעמ ענייז .ןסירעג טכַאנ רעד ןיא לוק ַא ךיז טָאה -- "טנ--ע---ערב'ס; --

 ןטימ ןוא סױרַא ּפערט עטיינשעגנָא יד ףיוא ךעלטַאלַאכ עליוה יד ןיא טעקַאנ-בלַאה

 יד ךיז ןעיצ ,זיורב רעד ןופ ,ןטרָאד ןופ זַא ,ןעזרעד למיה ןטיור ןפיוא קוק ןטשרע

 ,!זיורב יד זיאס; ןבעגעג יירשעג ַא טקיאורַאב יוװ ייז ןבָאה דלַאב .,ןעמַאלפ

 ,טסניימ'ס רָאנ ,ןפָאלעג ןענייז ןקָארשעג טניװ ןרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,עקיצנייא

 :ןבעגעגוצוצ הללק ַא ךָאנ ןבָאה ,טונימ עכעלטע ךָאנ קידנעייטשוצ

 טעװעלכַאטרַאפ טָאה'מ ! "םיעשוּפ,, יד ,סעייטלוה יד ,רָאי ץרַאװש ַא ייז בָאה --

 ...ןדנוצרעטנוא ךָאד ןעמ זומ ,רָאי ץרַאװש עכלעוו ןוא ןטרָאק ןיא סנגעמרַאפ ַא

 "!ןטַאש טשינ לָאז לטעטש סָאד ,הרּפכ ענייר ,ענייש ַא

 זייווקיצנייא ךיז ןעמ טרַאש ןטַאש טשינ םענייק טעוו'ס זַא ,ןוחטב ןטימ ןוא

 :ןטעב ןייא ןיא ץלַא ךָאנ ךיז טלַאה קָאלג-קרַאמ רעד .ןבוטש יד ןיא קירוצ ןיירַא

 םייב ךיז ןטעב ,ךיז טכַאד ,ןעגנַאלק עקיטעמוא יד ...ןאלג ,ןילג ,ןאלג ,ןילנ

 ...ןסעגרַאפ תונובשח עלַא יד ןָא טציא לָאז סע ,לטעטש ן'זגורב

 רעד וצ טזָאלעג קיריגײנ לטעטש בלַאה ַא ךיז טָאה ןגרָאמירפ ןעָארג ןטימ

 ,המכשהב טָאה שמש עלערעב .טנערבעג רעטרע עכעלטע ןיא ךָאנ טָאה סָאװ ,זיורב

 ןטשרע ןטימ ןוא ןסָאלשעגפיוא שרדמה:תיב סָאד ,ןעוועג זיא רעגייטש ןייז יו

 רעד ףיוא טגיל ,שרדמה-תיב ןשרעבייוו ןיא ,לקניוו םענעי ןיא זַא ,ןעזרעד קילב

 ןוא ןעגנַאגעגוצ רעטנענ זיא רע .ליונק רעטיירדעגנייא רעד ןגיוצעגסיוא דרע

 .ןעוועג זיא ליטש רָאנ --- "עלערעּפ, : ןפורעג

 יירשעג ַא שמש רעטלַא רעד טָאה -- !עלערעּפ ןברָאטשעג .תמא ןייד ךורב --

 ,ןבעגעג

 ליפ ױזַא וצ ןבעל ןייז ןיא טָאה סָאװ ,ץרַאה טלַאק ןייז טימ שמש רעטלַא רעד

 רעדנלע רעד :טקיטכענעג םיתמ ייב דחּפ ןדעי ןָא ןוא ,ןפורעג קיטליגכיילג תויוול

 ןגיילוצ סָאד ןוא ,עקלויל ַא יו ןבעל ןיא רעמ טשינ טָאה סָאװ ,שמש רעטזָאלרַאּפ

 טזָאלעג ןרערט ייווצ טציא טָאה ןילַא רע -- קנַאב רעטרַאה ַא ףיוא גָאטיײב ךיז

 ,טנייוװַאב ןעלערעּפ ןוא

 טלגיּפשעג ךָאנ ךיז ןבָאה שרדמה:תיב ןשרעבייו ןופ רעטסנעפ עלַא ןיא

 ןעזעגסיוא .זיורב רעקידנענערב רעד ןופ ,ןגעקטנַא דלעפ ןופ ןעמַאלפ-רעייפ יד

 ...טכיל-המשנ-תאיצי יד ךָאנ ךיז ןענערב סע יוװ ,ךיז ןענערב סע יוו ,םורַא סע טָאה

 טואאטואואופ טעוטשאפ וו אהאאואה םאאוופ הוווופ אהא הוט יט טטאוהטשיופ

 רעכיוה ,רעכיה רעטנערבעגּפָא ןַא דלעפ ַא ףיֹוא םַאזנייא טייטש ױזַא טָא

 ...תורוד יירד עצנַאג ףיוא הבצמ ַא ,ןעמיוק-לגיצ
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 םיתבש ײווצ

 .א

 ךיז טײרּפש לטעטש ןיא ןוא ,גָאט-רעמוז רעקידנענערב רעסייה ַא ,קיטיירפ

 ןיטג ארמג ַא טימ רעוו ,ךעלגנוי-רדח .רעיורט רעקיד'נוזח-תבש רעד סיוא ןיוש

 ,ס"ש סנטַאט ןופ דניב םענרעדעל םענייש ַא טימ ארמג עסיורג ַא ,םערָא ןרעטנוא

 יו רעליטש רדח ןופ םייהַא ןעייג ,*אצמק-רבו אצמקפ ןענרעל םוצ ןעמונעגסױרַא

 ןייטש ןביילב ןוא ,רעסַאװ םוצ טריפ סָאװ ,לסעג ןיא ּפָארַא ךיז-ןּפַאכ ייז .לָאמ עלַא

 ,סנטייוו ןופ

 סָאװ ,עקנָאל-עמַאמ עביל יד טָא ,עקנָאל ענירג יד קידארומ ױזַא טקערש סע

 עכיוה יד ...ךעלרעדניק עליוה יד ךיז ןיא טעילוטעג ױזַא רעמוז ןצנַאג םעד טָאה

 ןטלָאװ ייז יװ ,קידמלוע-תיב ,דמערפ ױזַא טציא ךיז ןעלקָאש ןזָארג-ייה עקיטייצ

 סנטייו ןופ טרָאד ..."הנכס ,ךעלרעדניק ,הנכס, :ןעלמרומ ןייא ןיא ןטלַאה

 ענעלָאטש עלעקנוט יד ןוא ,דמערפ ןוא םַאזנייא ךייט ןופ רעסַאװ סָאד טמָארטש

 יד טימ יוג רעקיצנייא רעד .רעבירג-לסעק עפיט עקידהנכס טימ ןקערש סעילַאװכ

 טעז ,עקנָאל רעטיירב רעד ףיוא ייה סָאד טעשָאק סָאװ ,ןזיוה ענעטנעווייל עסייוו

 ,ךיז טכַאד ,ָאד ןקוקמוא ןוא ןייטש ןייז טימ ..."ךעלטייל ענעי, ןופ רענייא יוװ סיוא

 ךעלגנוי יד ...לרעגניפ ןצרַאװש ןטימ ןייז וצ שדקמ .,ןעמעוו ףיוא ָאד רע טרעקָאל

 ,לסעג ןיא טביילברַאפ ךיז טכַאד קערש יד ןוא םיהַא קערש טימ ןפיול

 עקישיילפ עקידתבש ןופ חיר ַא טעשזדנָאלברַאפ ריט רענעפָא ןַא ץעגרע ןופ

 ,לסעג ןופ טייוו קידועמעש ךיז טרילרַאפ ןוא ,םילכאמ

 -וקעגפיוא-יינ טימ סרעטלימ יד ייב ןעלמערד ןוא סעקרעציז יד ןציז קרַאמ ןיא

 ןעק ןעמ סָאװ ,רַאפרעד עקיטייצ-טשינ-ךָאנ סיוא ןעעז סָאװ ,ךעלדנערַאב ענעמ

 סיוא ךיוא ןעעז ןײלַא סעקרעציז יד .ןכַאמ טשינ "ונייחהש; ןייק ייז ףיוא ךָאנ

 םוצ טגײלעגקעװַא גיוא ןרַאפ סָאד ןבָאה ייז סוו ,רַאפרעד קידניז ןוא ןריולרַאפ

 ,רעייווצ ַא טימ טנַאה יד ןקערטשסיוא ןיוש ליוז ,ייברַאפ טייג עלעגנוי ַא .ךיז-ןצייר

 ,רעקיטעמוא ךָאנ ענעדיי יד ןציז טביילב .טפיולטנַא ןוא םוא ךיז טקוק רע רָאנ

 טשינ ריא זיא סָאװ ,ןירעכַאמ-ףושיכ ַא יו ,לגיוא קידנטַאשט ןייא טימ קידנעלמירד

 ,ןפרָאװרַאפ ,קרַאמ לקניו ַא ןיא .ןגירקוצנירַא ץענ רעד ןיא ןצימע ןעגנולעג

 רע .שיילפ-ןרעבלעק לטייז ןבילבעגרעביא ןַא טימ ןַאמספרָאד רעדמערפ ַא טייטש

 ,ןיילַא ךיז ןופ יוװ .ןיוש טלַאה ןוז יד ואוו ,למיה ןפיוא קוק ַא עלייוו עלַא טּפַאכ

 ;קרַאמ ןקידייל ןרעביא ףור ַא ךָאנ רע טיג ,ןײרַא טלעװ רעד ןיא ױזַא טַאלג

 -עגּפָא ןטימ ןיא טביילב ןוא *! רעבייוו ,רעבייוו ! סנרעבלעק ,לעװלָאװ ,לעװלָאװ;

 .רעביא ןייז טימ םיא טבעוורַאפ סָאװ ,םורַא טייקזגורב רעד רַאפ טמעשרַאפ ,טקַאה

 .שיילפ לטייז ןבילבעג
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 -גייא ,רילָאק רעטיור-ךעלקנערק קידהנושמ ַא טימ ךיז טצעז ןוז יד ,ךעלטעּפש

 ,ענעי טימ טשינ ,לסעג-הוקמ ןופ ליופ ךיז ןּפעלש ,ןדיי ערעטלע בור'ס ,עקיצ

 טפירט טײקסַאנ עטלַאק ַאזַא סעּפע .רעמינּפ-תבש עדנטכייל עטציוושרַאפ-טיור

 יד יוװ ,סיוא ייז ןעעז עקימורַא יד ייב ןוא ,ּפָארַא רעמינּפ עטזגורבעגנָא ערעייז ןופ

 ,טשינרָאג טימ םוא ךיוא ךיז ןרעק סָאװ ,עט'נשקעעגנייא

 ןעמ טעז ,ךיז טכַאד ,ןטָאש-תבש ןייק ןוא ּפָארַא ןלימ יד רעטנוא זיא ןוז יד

 ,לסעג סָאד ייברַאפ ןיוש טייג עלעקנַאי 'ר רעטלַא רעד .ןעמוקניײרַא לָאז סע טשינ

 רעד ףיוא לטַאלַאכ ןגייצ קידעכָאװ:טסָארּפ ַא טימ ןענווַאד םוצ ןיירַא לביטש ןיא

 םעד ,טצרַאװשעגּפָא טשינ ןענייז ךיש-קעטש עבלַאה יד .עטָאּפַאק-סוחי רענעסַאלטַא

 ,קיד'לבא ,טזָאלעגּפָארַא ּפָאק

 טגיונעג ,טלקניפעצ טכיל ענעדנוצעגנָא לטניב ַא ךיז ןבָאה רעטסנעפ ַא ןיא

 ןיא םורַא ."תבש טוג; ןקירעיורט רעבָא ,ןקידלקניפ ַא טימ לםעג וצ סױרַא ךיז

 -תיב ןיא ןעייג ןדיי .ךעלרעייפ עדנרעטיצ ןייגפיזא דלַאב ןעמענ רעטסנעפ עלַא

 יו ,עיזגורב ַא . . ,. ןטייווצ ןופ רענייא טקורעגּפָא ,קידעכָאװ-בלַאה ןיירַא שרדמה

 טָאה דלַאב ,לטעטש ןיא הכלמ-תבש יד ןיײרַא טייג ,טליהעג רעיילש-רעיורט ַא ןיא

 זיא עיזגורב יד ,טײרּפשרַאפ לטעטש ןרעביא טעמוא רערעסערג ַא ךָאנ סעּפע ךיז

 | == -- = ןעמוקעגניירַא בוטש ןיא

 | ,ןוזח תבש

 יוג יוהק -- .לסעגישרדמה תיב ןיא ריטפמה-לעב ןופ לוק סָאד טנייו סע

 ,ךעלזייה יד ןייטש סע .ןײלַא ךיז וצ הנעט רערעטיב ַא טימ טגָאלק סע "*--- אטוח

 ןבָאה שרדמה"תיב םייב רעמיוב-עברעוו עטלַא ייווצ יד .ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ יו

 ךיז ןרעה סָאװ ,סיוא ייז ןעעז תודע ייווצ יוװ .טלקָאשעצ קירעיורט לטניוװ ַא ןָא ךיז

 רעד .ןילַא ךיז וצ טָאה "לארשיק סָאװ ,הנעט רעד וצ ,סוא-רָאי ןייא-רָאי ,וצ ןיוש

 -תבש ןליטש ןרעביא ןעשזדנָאלבמורַא ,טמענ ןוגינ רעקידנענייו רעקידעגָאלק

 | .ףיורעד רעפטנע ןַא קידנכוז ,לסעג ןקיד'נוזח

 עטסָארּפ .ןעגנַאגעג לביטש ןופ ןענװַאד ןרעדנַא ןופ סָאװ-רָאנ זיא ןעמ .טעּפש

 .לברַא עליוה יד ןיא לסעג ןיא טצעזעגסױרַא ןציז ,ןסע ןכָאנ גנַאל ןיוש ןטלַאה ןדיי

 טזָאלעגּפָארַא ,ךיז ףיוא תילט ןטימ ןענוװַאד ןופ ןיוש טכירק עלעקנַאי 'ר רעטלַא רעד

 טעז ,םענייז גנַאג ןיא ,םינּפ ןפיוא .ןעמונענּפָארַא תילט ןופ הרטע יד ,ּפָאק םעד

 ַא ןוא ןסעגרַאפ יו ךיז טָאה לּפערט ַא ןופ רעצימע .ןָא "ןוזח תבש, םעד ןעמ

 טזָאלעגּפָארַא ּפָאק םעד רעמ ךָאנ רע טָאה --- גָאז ַא טגנַאלרעד "תבש-טוג? ןכעליירפ

 :ןָאטעג םורב ַא טייהרעליטש םיױק ,קעװַא טירט ערעכיג טימ קידהּפרח ןוא

 | | ..."תבש טוגע

 ,ןוזח תבש

 .ייסָאש טייז ןייא ףיוא טגיל ןוז יד ,ריצַאּפש ןופ ךַאילש ןפיוא זיא קידייל

 טימ קירעיורט ןעלקַאש ,עטליהעגנייא ןטָאש ןיא ,רעמיוב-ןעילָאּפָאט עכיוה יד

 עלַא ןוא ןענעיילרָאפ "ןברוחאע םעד טלָאװ ייז ןופ רענייא יװ ,ןציּפש ערעייז
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 טבעװש בָאר-דלעפ עצרַאװש עמַאזנייא ןַא .קידנעלקָאש וצ ךיז ןרעה עקירביא

 ריא טימ ןעמַאזוצ ךיז טגָארט ַארקדַארק רעקידנענייוו ַא ןוא םיור ןפיט ןיא ךרוד

 ןזײרּפש *סעינַארבוא; עיינ ןיא םיצקש ערוכש עגנערש  ַא ,ּפָארַא םלוע-תיב םוצ

 ּפָא ךיז ןביג תולוק ערוכש ערעייז ןוא ײסָאש םענופ טיירב רעצנַאג רעד רעביא

 רענלצנייא ןַא .ריצַאּפש ןקידתבש םעד ייז ןבָאה ןעמונעגנייא -- ןוחצנ ַאזַא טימ

 רַאפ ךיז טקערשרעד ,סעקַאשזק יד ןשיװצ ךיז טעשזדָארב סָאװ ,קינהרבח רעסייוו

 .ןײרַא לטעטש ןיא םייהַא טפיולטנַא ןוא תולוק עשיאיוג יד

 ןבָאה ןדיי .לוק-הכיא סָאד טגָאלק ,רעטסנעפ ןפָא ןַא רָאנ ואוו ןופ ,לטעטש ןיא

 ןַא ןופ לוק ַא טניױו סע .ןקוקרעביא ןובשח ןקירעיטנזיוט רעייז ןעמונעג ךיז

 קָאטש ַא ןופ .גָאלק ןוא רעיורט רעטיול ,"הכיא שרדמ; ַא זיא סָאד ,ןעקשטיטלַא

 רעטקיטייוועצ רָאנ ,רעקיכליה רעד ךיז טגָארט ,סיוא-טזייוו בוטש עלעדייא ןַא ,ּפָארַא

 ,לגנוי רעטלע ןַא טימ טנרעל עטַאט ַא סָאװ ,"אצמק רבו אצמק, ןופ ןוגינ

 לביוה-תבש םעד ןָא עקשטיטלַא ןַא ,רעבייוו טגײלַאב ןציז ךעלּפערט יד ףיוא

 ,ןייועג ַא טימ סױרַא יז טנעייל "הניארו הניאצ , רענעפָא ןַא ןופ ןוא ןטימניא טציז

 ...ןיז ןביז עריא טימ ן'הנח ןופ השעמ יד (! תבש טרָאפ ךָאד זיא'ס) ןרערט ןָא רעבָא

 .עבָאב רעטלַא רעד ןופ ןייוועג עזָאלנרערט סָאד ךיז טגָארטעצ רעטיירב ןוא רעכעה

 קנַאש רעד ןיא ןעגנעה "תבש? ןצנַאג םעד טציא ןבָאה סָאװ ,רעטכעט ערעטלע יד

 רעד וצ ,ןעמַאמ רעד וצ וצ זייווכעלסיב ךיוא ךיז ןרַאש (! ןוזח תבש ךָאד זיא'ס)

 ,לָאמַא ןטייוו ןופ ןרעטסעווש ערעייז ןופ ,"ןויצ תונב; יד ןופ ןלייצרעד סָאװ ,ןעבָאב

 רענעּפמורשעגנייא רעד ןגעקטנַא ןסיוו-טשינ רעייז טימ ךיז ייב ייז ןרעוו ןלַאפעג

 ןעילוט ךיוא ךיז ייז ןעמענ .ןייז ןיילַא ייברעד טלָאװ יז יוז ,ץלַא טלייצרעד סָאװ ,עבָאב

 ,ייז ןליוו ןרעה ,ןרעה .רעדניק עניילק יד יו ךיילג ,הטרח טימ

 קידנעלּפענקוצ ,לּפערט ןופ ּפָארַא ךיז טזָאל דיי ַא .לסעג ןיא ןרעוו טמענ לקנוט

 וצ ןיוש ןיירַא שרדמה'תיב ןיא שינעלייא עמוטש ַא טימ ןוא ָאטלַאּפ ןופ לּפענק ַא

 ןוא רעטייל רעד טימ ןיוש טייג ,שזורטס עקצַארטסיגַאמ רעד ,*קעסָאנזעב, .בירעמ

 ןופ יירשעג טצעל ַא .לסעגיגָאר ןיא רעטמַאל יד ןדניצוצנָא טפַאנ עלעינַאב ןטימ

 רעפיט רעד ןיא ,םורַא תושמשה-ןיב םעניא ךיז טרילרַאפ לגנוי שירעפיטש ַא

 קע ןיא .לטעטש ןופ סױרַא ןיוש ךיז טיירג תבש רעד יװ ןעמ טרעה טייקליטש

 רעקידנגניז ַא םיצולּפ ךיז טגָארטעצ ,לביטש ןשידיסח םענופ ,ךיוה רעד ןופ לסעג

 רעביאנגעקטנַא שרדמה-תיב רעשידגנתמ רעסיורג רעד יוװ ,ךיז טכַאד סע ,"הוצי,

 ןפיוא ...ןזייווַאב טשינ סָאד טרָאפ ןָאק רע סָאװ ,רַאפרעד ךיז ייב ןלַאפעג טייטש

 רעטסנעפ שרדמה-תיב ענעּפָא יד ןופ .ךעלדנרעטש ענעריובעג-שירפ ןרעטיצ למיה

 רעד ןופ לסעג ןליטש ןיא ןוא .בירעמ רעקידעכָאװ ,רעדנשיור-ליטש רעד טסילפ

 ב - - - - שו םיא יכ; :קידנגניזכָאנ ,ָאכע ןַא ּפָא ךָאנ טרעפטנע ,טייקטייוו רעטייוו

 *.ץ - - - - בקו
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 עטסיירטעג ַא הכלמ-תבש עקירעיורט יד ךיז טכיילש גנַאזעג םעד טימ ךיילג

 -- -- -- לטעטש ןופ סױרַא

 .ב

 טגנעה ,"ומחנ תבש; דובכל ןשַאװעגסיוא שירפ יװ ,למיה רעיולב רענייר ַא

 ,תבש ןכעליירפ םעד דובכל ךיז טיירג ןוא טלייא סָאװ ,לטעטש ןקידקיטיירפ ןרעביא

 ;ןעמוקעגנָא סביוא ןרופ עלופ טימ ןענייז םייוג ; בוט לכ ןופ ָאד זיא קרַאמ ַא

 -עגסיוא יד .סעקרעגוא עסיז עטישעגסיוא רעגרעב טימ -- םורא ןופ טיילספרָאד

 יד ןיא ףיט ּפָארַא שוַא ךיז טגָארטעצ סָאװ ,לּפֶע ןופ היר רעד ,עפמש עטיײרּפש

 ,טגנערבעג ךייא רַאפ !טפיוק ,רעדניק עשידיי ,טפיוקע : טפור ןוא טצייר ,ךעלסעג

 טימ שינעלייא ןיא ךיז ןזָאל סעט'תיבהילעב !"ונייחהש, ףיוא ןגעווטרעייא רַאפ

 .תבש דובכל ןפיוקנייא ךעלשיוק יד

 רעד ןוא ןביוש עטצוּפעגסיוא ענייר טימ ןקֹוק לטעטש ןיא עלַא ךעלזייה יד

 ,סױרַא סַאג רעד ףיוא טייקשידיגנ ַאזַא טימ ךיז טסיורג ןטניה ןופ גנַאהרָאפ רעסייוו

 ןטרָאד ןופ .םינכש עקימורַא יד ןופ יירעייטשעג ַא זיא לסעג ַא רַאפ ואוו-ץעגרע

 -סנַאמ טימ ןענייז ייווצ עטשרע יד .סעקשטירב עטצעזעגנָא יירד סױרַא ךיז ןזָאל

 טימ ןוא ןעלטיה-טעמַאס רעטיול ןיא עלַא ,ןתח רעד ,סרעטעפ ,סעדייז : ןעניושרעּפ

 ןעמ טלַאה ןטימניא ;סעט'תנתוחמ טימ זיא עקשטירב עטצעל יד .ליומ ןיא ןרַאגיצ

 ןעמ טמענ ,טבעלרעד רוד ןטרעפ םעד ןיוש טָאה סָאװ ,ישעבָאב עקשטיטלַא ןַא וצ

 ךיור-ןרַאגיצ ַא טימ סױרַא ךיז ןזָאל סעקשטירב יד ...ךיז-ןעמירַאב םוצ טימ יז

 ,תחלצומ-העש ַא ןיא ,טייהרעטנוזעג עשז-טרָאפ; : םינכש יד ןופ ןעוועשטנואוו ַא ןוא

 ןײרַא דמערפ רעד ןיא קעװַא לטעטש סָאד טיג סָאד ."ןבעג לָאז רעטשרעביוא רעד

 ןלעוװו סע .ןביילב קידייל טשינ טעװ שרדמה תיב ןיא טרָא ןייז רָאנ .רוחב ןטוג ַא

 ...ןעמ טגָאז ,רעדניק עש'יוליע ךיוא ,ןעמוק רעהַא ךעלמעדייא-טסעק ייווצ ערעדנַא

 ןופ קירוצ סנטייצַאב ןיוש ןעייג ךעלגנוי-רדח ןוא גָאט רעבלַאה םיוק זיא'ס

 . רעד ןוא ."רעירפ ןזָאל םייהַא לָאז רע ,ןיבר םעד ןגָאז ןסייהעג טָאה עמַאמ יד, .רדח

 ַא רָאג ןייז וצ ביוחמ טנייה זיא'ס זַא ,הבשחמ רעד ןיא גונעת סיורג ןופ ,יבר

 הרבח ךיז טזָאלעצ .טזָאלענּפָא ייז טָאה רע ןוא ייז טביולג -- ץחרמ רעליואוו

 קוק ַא רעדיינש םוצ ּפָארַא ךיז טּפָאכ'ס רעוװ .סַאג רעד רעביא רקפה ןוא ךעליירפ

 .ענעשעק-םעזוב ַא טכַאמעג זיא לטַאלַאכ םעיינ ןיא יצ ,ןָאט

 -רעביא ךיקעל ץַאט ַא טימ דיילק ןדייז ַא ןיא עטתנותחמ ַא זיא לסעג ןרעביא |

 -רעביא לסעג ןיא החמש קיטש ַא ןוא ,רערעדנַא רעד ןיא בוטש ןייא ןופ ןפָאלעג

 ַא קױּפ ַא טימ םירמז-ילכ עילעּפַאק ַא דלַאב טקַאנק ואוו-ץעגרע ןופ .טזָאלעג

 ףיוא ךיז קידנקוקמוא ,ןײרַא קרַאמ ןיא סיוארָאפ ךיז-ןטיש ןעגנוי הנחמ עצרַאװש

 דרעפ ייווצ וצ ןרופ עשיפיוה עכעלטע ּפָאלַאג ַא טימ ןײרַא ךיז ןוָאל ייז ךָאנ .ןטניה

 םורַא לָאמ ןביז ךיז קידנעײרדמורַא ,םינתוחמ עשיפרָאד טימ טקַאּפעגנָא ,טנַאּפשעג
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 ,החמש טימ ןָא-ןלעוװק ,סנטייוו ןופ ןייטש עדמערפ ,עקיטייז ןוא ,םענורב-קרַאמ םעד

 ...ןבָאה ט"ג ייב היכז יד ןיוש ךיוא לָאז יז ,ןצרַאה ןיא ליטש ךיז טשטניוו עמַאמ ַא

 ךָאנ ךיז ןליוו ,טייוו ןופ ץלַא ךיז ןגָארט רענעט-טענראק עכיוה עכעליירפ יד

 ןפורעג ןוא ןעגנעה ןבילבעג לטעטש ןופ ללח ןיא ןטלָאװ ייז יו ,ןליטשנייא טשינרָאג

 ןטימ ךיז ןטעבעגרעביא ןיוש ,ןרערט-תוליבא ענייד ,דיי ,ּפָא"-שיווע : קידנטסיירט

 סָאד *!ןייז ךעליירפ ןיוש טסגעמ ,רעקרַאטש טציא זיא טפַאשביל סָאד ,"לוכיבכ;

 ַא .ריט ענעפָא ןַא רָאנ ואוו ןײרַא טגנירד סע ,לטעטש קע ןזיב ךיז טגָארטעצ ןליּפש

 רעטנוא יז טפרַאװ ,טעּפש ןייז ןיוש זומ'ס זַא ,ךיז טּפַאכ עטתיבה-לעב עטערָאּפרַאפ

 טצעז ןסיורד ןיא ןוא רעקידרעקַאלפ טרעוװ ךיק רעד רעטנוא ,.לצלעה'-ןיק ַא ךָאנ

 ןעמַאזוצ ןוא ןעמיוק סנכש ןטימ ךיז טרבח ,לכיור ץרַאװש ַא ןעמיוק ןופ קידעבעל

 ַא ןופ סַאג רעד קידנלייצרעדסיוא ,ריוא ןקידגדָאב-ןוז ןיא ךעלעמַאּפ ךיז ןעמ טגייטש

 ...םשהיךורב ,תבש ןקיד'הבחרהב

 לטעטש ןיא טקוק ,גיוא ןַא יו ,ןוז עכעלטיור עקידכעלייק ַא .גָאט ןבלַאה ךָאנ

 רעלענש םיא קידנענרָאװ ,הכאלמ-לעב ַא ןופ רעטסנעפ ַא ןיא ןיירַא טקילב ,ןײרַא

 ...ךיז ןרירוצ

 סנטייו ןופ .קידנפיול טעמכ ,רעסַאװ םוצ ּפָארַא ךיז ןזָאל טלַא ןוא גנוי

 רעד ףיוא רעדניק עליוה יד ןופ ןעוויױאװמורַא סָאד טצייר ןוא רעהַא ןיוש טקניוװ

 ןטימ .סעילַאװכ עדנטעלג-טרַאצ טימ ןגעקַא טמָארטש ךייט רעקיאור רעד .עשַאּפ

 -רַאו טימ לופ ,*גנָאשטָאּפ רעטכַא; ןופ ךעלעגעוו ןָא-ןעמוק ןַאב רעד ןופ ײסָאש

 -עטַאט טגנערבעג ןוא ומחנ-תבש ףיוא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ךעלטעצַאפ רעוועש

 טימ ןיז יד ןּפַאכ ,עטערָאּפרַאפ ,עטרימשרַאפ ,סעמַאמ .רעמוז ןצנַאג ןופ תחנ עמַאמ

 -שרדמה-תיב ןיא טרָאד .ייז טימ םייהַא ךיז ןזָאל ןוא ,סַאג ןופ ּפָארַא ךעלצנער יד

 ,ךעלסעג עלַא ןופ סעקינהרבח עסייוו ןופ ףיולעג ַא זיא ,הּפוח ַא וצ ןעמ טריפ לסעג

 .ךעלביטש-םעדיוב יד ףיוא ןרעטעלק ןלַארטש עטצעל יד .טייגרַאפ ןוז יד

 ןיוש ןלייא ןדיי .רילָאק-שעמ ןקידלקניפ ַא ןיא ךיז טילג למיה-ברעמ רעבלַאה ַא

 ךנחמ ךיוא ןיוש) טייז רעד ייב עלעגנוי ןילק ַא טימ רע ,רעסַאװ ןופ קירוצ

 ,הָאנה סיורג ןופ דימ קרַאטש ,טיור לסעג"הוקמ ןופ ןעייג ןדיי ערעטלע .(ןעוועג

 ,טיילעגנוי ייווצ זיולב .ךיז טלייא סַאג ןיא ץלַא ,ןגיוא-תבש עקיטכיל ענעּפָא טימ

 ,ןעלטרַאג יד טזָאלעצ ,סעטָאּפַאק ענעדייז יד ןיא ,דמערפ רעד ןופ םינתוחמ ענעמוקעג

 -רַאפ טימ לסעג ןרעביא ןסַאלעג ךיז ןריצַאּפש ,ןטייווצ ןפיוא רענייא טנעלעגנָא

 יד לטבמ ןענייז ערעייז רעמינּפ עקיד'נתח יד ןוא ןסָאריּפַאּפ-"יקצערוט, עטרעכיור

 ךרודַא דלַאב ךיז טגָארט רעבלעוועג-קרַאמ יד ןשיוװצ ...ָאד לטעטש ןופ ןשטנעמ

 -ייא ןיא ךיז ןגָארט סעקרעציז-קרַאמ .ןּפַאלק-לוש םענופ קַאט-קיט רעטשרע רעד

 ַא קרַאמ ןופ ןגָארט ,ןָאטעגנָא קידתבש ןיוש ךעלרעטסעווש ייווצ .ּפָארַא שינעל

 ּפָא ןיוש ןגָארט תוכאלמ-ילעב .טקעדעגוצ לכוטרַאפ ןטימ בלַאה ,ןייוו עקניפראק

 ן'הגאד ןביוהעגנָא ןגעוורעד טָאה ּפָאק סעמַאמ ַא סָאװ ,"טעברַא עקיטרַאפ, לקיטש ַא

 רענייטש יד רעביא ײרעקסַארט ַא טימ םייהַא ךיז ןזָאל תולגע-ילעב .ןָא חסּפ ךָאנ ןופ
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 ןיוש ןדיי-"תבש ירמושק יד ןוא .שידלעה ,טייהרעקידנעייטש ,ןגעוו עקידייל יד ןופ

 ,הטילש עצנַאג יד טַאהעג ןטלָאװ ייז יו ,קרַאמ ןיא ןיירַא ןלייא ,עקידתבש ןצנַאגניא

 לקיטש ַא טימ ןקלָאװ ַא רעטנוא ןופ ךָאנ טקוק למיה דנַאר עמַאס ןיא ןוז יד

 יז יו ,טכיל תבש יד ןיוש ןעלקניפ רעטסנעפ ןיא בר םייב ןוא ,רעפַא גיוא

 ןיא ןטעבוצנײירַא הכלמ-תבש יד רעירפ סָאװ ,טלייאעגוצ לָאמ סָאד ךיז ןטלָאװ

 .לטעטש

 טימ ןיילַא רעו ,ןיירַא שרדמה:תיב ןיא ןדיי ןענַאּפש קיד'הבחרהב ,ךעלעמַאּפ

 רעטסנעפ עלַא ןיא ,לידגב םעיינ ַא ןיא טייז רעד ייב דניק סָאד ןוא ,שובלמ םעיינ ַא

 .רעטכייל-גנעה ענעדנוצעגנָא יד ןיוש ךיז ןעלגיּפש םורָא

 טישעגסיוא ,למיה רעיולב-לעקנוט ַא ,לסעג סָאד ןיוש זיא קידתבש ןוא ליטש

 -שרדמה תיב ענעפָא יד ןופ ןוא ,לטעטש ןרעביא קיליײה טור ,סנרעטש טימ לופ

 ."ידוד הכל רעכעליירפ ךיוא ןיוש ,רעשידגנתמ רעד טקַאנק רעטסנעפ

 ,ומחנ תבש

 ךיז טָאה לוכיבכ ."הנוע הצרנ יכ, טײרּפשרַאפ םורַא זיא החונמ ןוא החמש

 ןָא ןעמ טעז החמש יד ןוא ןטעבעגרעביא לארשי תסנכ טימ

 עניילק טימ םורַא סעמַאמ .ןייג ןריצַאּפש םעד טימ ךַאילש ןפיוא זיא לופ

 ייֵסָאש םעד ןציילפרַאפ ןעגנוי ,זָארג ןכיוה םעד ןשיװצ סעוװָאר יד ןיא ןגיל רעדניק

 ןקיווק ןדיי עלעדייא .ץענערג-תבש רעד ,םיוב םענעכָארבעג ןזיב טייוו ,טייוו שזַא

 ךיז ןגָארט -- "?תוחמש םכיתושפנו ,ץקה עיגי ,םכייח, ,שרדמ ןקיטנייה ןטימ ךיז

 סע רעװ ...רעטרעוו-טסיירט עביל יד דלימ ןוא טרַאצ ױזַא רעטסנעפ ןפָא ןַא ןופ

 ,ךיוה טכַאמ ןוא ףָאלש ןקידתבש ןכָאנ רעטסנעפ םייב לּפַאק ןליוה ןיא טציז סע

 רעדלימ ַא טנייש ןגיוא יד ןופ .ירּפ רעיינ ַא ףיוא "ונייחהש, ַא ,ןירַא לסעג ןיא

 ,ןייז וצ לחומ ץלַא ףיוא ןוא ןעמעלַא טיירג זיא ץרַאה סָאד ןוא .חבש רעכעלדנעמוא

 ,לביטש ןשידיסח ןיא ךיילג ריב לטכַא ןַא לסעג ןיא ייברַאפ טגָארט ןעגנוי הרבח ַא

 הרבח רָאנ ,טלעש ןוא עּפמָאּפ רענעשעמ רעד טימ ךָאנ ייז טייג יוג רעיזגורב ַא

 יד ןיוש ךיז טסייר ,ּפָארַא לביטש ןופ ,ןטרָאד ןופ ןוא ,חצנמ דניצַא זיא ןעמ טעז

 ,גנַאזעג ַא לייוורעד טייג ,ריב ןפיוא ךיז ןטרַאװרעד טנעקעג טשינ םינּפַא .החמש

 ,טסיירט ןוא טפור סָאװ

 זיא'ס ןוא טעילוהרַאפ "לוכיבכ; טימ ךיז טָאה "לארשי תסנכ, .תושמשה ןיב

 -תודועס שלש; רעטיירב ַא ךָאנ ךיז טרעה טרָאד ןוא ָאד .ןדיישעצ וצ ךיז רעווש

 ףיוא ךָאנ ךיז טלַאה ןוא ,טלעו סטיג ףיוא ןיוש טקוק למיה רעלעקנוט ַא ,ןוגינ

 לוק טלַא ןַא ךיז טעב לסעג קע ןיא רעטסנעפ ןפָא ןַא ןופ .ןדניצנָא ןרעטש ַא טימ

 סע ןוא ."הרקע לגתו ,שישת שוש; :"תוכרב עבש ,טשטנעב סָאװ ,ןדייז ַא ןופ

 לטעטש ןופ תבש רעד ןיוש טייג ךיז-ןטעב ןקידנעייגסיוא םעד ןיא זַא ,ךיז טכַאד

 ואוו-רעטסנעפ ַא ןיא ,ךעלדנרעטש עכעלטע גנַאל ןיוש ןעלקניפ למיה ןפיוא .סיױרַא

 טרָאד לסעג קע ןופ .*ךָאװ-טוג, :לטלעוו סט-ג טגָאז ןוא ,רעייפ קנופ ַא טרעמיש

 :ןחדב ןשיווטיל ןופ לוק עקירעזייה סָאד ךיז טסייר

 === == -- ?אאאמע אאאמחנ אדא-מחנ;
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 תוחילס

 ַא ךיז טגייל רעטעּפש ,רעטעּפש ץלַא סָאװ ןוא .טכַאנ עקיטכרָאפ ערעטסניפ ַא

 עקיטכַאנ יד ,לּפענ רעד יא רעטכייפ ןוא רעטכידעג ץלַא .לּפענ רערעווש

 "םוי ןקידנעמוקנָא םוצ דחּפ טימ ךיז טיירג ,רהטמ ךיוא ךיז זיא ,םינּפַא ,טלעוו

 ,ןרעוו טּפשמעג טעװ ץלַא ןעוו ,ןידה

 ןבָאה ךעלטַאלַאכ עקידעכָאװ ןיא םידגנתמ ,תוכאלמ-ילעב ןדיי .תוחילס

 ףלעװצ ףיוא ןטרַאװ ןוא שיט ןפיוא החילס יד טיײרגעגנָא ,"הלדבה, טכַאמענּפָא

 ןיוש לייוורעד ןגָאז ערעלעדייא ,זיא ןיד רעד יֹוו תוחילס יד ןגָאזוצּפָא ,רעגייז םעד

 רעד טימ ,ןעלמיירטש יד טימ .,סַאלטַא ןיא ןוא דייז ןיא ,רעבָא םידיסח .םילהת

 רעקצָאק ןיא ןביוא ,שיט תודועס-שולש םענופ ךָאנ הריתי-המשנ רעקידתבש

 ערעדנַא ןַא -- טונימ ערעדעי :ןערב ןטכער עמַאס ןיא טציא ןטלַאה --- לביטש

 תחלסו, -- ?"*אטח לע; ,רעװ ? *ונמשא, ,סָאװ .הכרבל ונורכז ןטלַא םענופ הרות

 ...!רוטּפ זיא סנקב הדומ זַא ,בר יו ךָאד טביילב הכלה יד -- "!אוה בר יכ

 טימ טליפעגנָא ,גנירג ױזַא טרעוו ץרַאה סָאד ,חומ רעד סיוא ךיז טרעטכינ

 ךיז טסייר סָאװ ,סיוא גנַאזעג ןיא ךיז סע טקירד -- ןביולג ןוא דיירפ ליפיוזַא

 עלַא טפור .ךיז ןייזחדומ םוצ ,הבושת וצ טפור ןוא רעטיירב ןוא רעכעה ץלַא

 ..,!םייחל ...!םייײחל :טלעװ רעד רָאג רעביא עקידניז ןוא ענעסיוטשרַאפ

 5 א
4 

 ,ןיוש טכַאנ רעד ןיא טעּפש

 ל'שרדמה-תיב ַא ךָאנ ל'שרדמה-תיב ַא .תוחילס יד ןופ קירוצ ןיוש ןעייג ןדיי

 רָאנ ןואג ַא דיי ַא ,הבישיה שאר רעד ,סחנּפ 'ר .רעטסניפ טרעוװ ןוא ךיז טשעל

 יא ןיד רעד יו קידעהנכה ,החילס רעד טימ קירוצ ייברַאפ טייג ,קאווטיל ַא

 ...םישעמ ענייז ןיא ןייז וצ שּפשפמ ןביוהעגנָא ןיוש טָאה רע ,ןכָארבעצ-בלַאה

 לביארַאפ טימ טקוק ,ּפָא ךיז רע טלעטש --- ּפָארַא-ןרָאג ןופ ןעגניז סָאד רע טרעה

 רַאפ סעּפע סָאװ ?דדניצַא זיא ןעגניז ַא רַאפ סָאװ ,טשינ סע טייטשרַאפ רע ,ףױרַא

 ןַא יו טקוק ,רע טקוק !ןייטשרַאפ טשינ סע ןָאק רע ,ןיינ ...?הרות-תחמש ַא

 ץעגרע יאדוװַא ,דניצַא ןעמ טייג ואוו ,לוטיב טימ טגערפ רע .ּפָארַא ךיז טזָאל םלוע

 עקידעכַאק ַא -- :םיא טרעפטנע ,ןלטב ןייק טשינ ,ןַאמרעגנוי ַא ? ןעקנירט רעטייוו

 ןַא טכוזרַאפ !טשינ טַאש סע ,טימ טמוק !רעקיצניײנ ןוא ףניפ ,סחנּפ 'ר !הוקמ

 ,תבש ףיוא לטיה ןטעמַאס ַא ןפיוק ןזומ ןיוש ךיז ריא טעװ .הוקמ עקירביא

 . ..אילת-ָאהב-ָאה

 ַא טרָאפ, -- ךיז רַאפ רע טלמרומ -- *ךַאז עסיורג ַא ,הרהט ,הרהט; --

 ךיז טזָאל ,טימ הרבח עניילק ןוא םלוע רעד יו הָאנק טימ טקוק ןוא ..."גנַאג

 טכיל ַא רָאנ טָאה'מ ןעוו ,ןָא טכַאנ תליחת ןופ ךָאנ ואוו ,לסעג ןיא ּפָארַא גנַאזעג טימ
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 םענדָאמ ַא טײרּפשרַאפ ןוא רעהפיוא ןָא ךיור רעקיניק ַא טעשעצ ןדנוצעגנָא

 ,גונעת ןליטש

 ,דרע רעד ףיוא ּפָארַא טרעדינ םימחרה-תדימ רעד ,ץלַא טפָאלש םורַא ,טעּפש

 רעד קיטכעמ ךיז טסייר רעטסנעפ-לביטש ענעטכױלַאב יד ךרוד .יז טליהרַאּפ ןוא

 :טלעװ רעקיד'םימחר רעקיטכַאנ רעד טימ סיוא ךיז טשימ סָאװ ,יירשעג

 . ...!לדגתי --

= 

 ,טכַאנ-תוחילס ַא

 טנוה ןייק ,לסעג ןוא סַאג רעביא טייקליטש עטיוט ַא ,קידהמיא ,רעטסניפ

 ןייק לָאמנײק ,לָאמנײק ָאד טלָאװ סע יו .טייו טשינ ,טנָאנ טשינ ,טשינ טעיָאװ

 ןעגנילק רעווש .ןברָאטשעגסױא גנַאל ןיוש ןוא ןעוועג רעדָא ,ןעוועג טשינ בושי

 סָאװ ,יד טנָאמרעד סָאװ ,לורטַאּפ ןקיטכַאנ םענופ טירט עװָאקדָאּפ עכעלטע יד

 זיא טשרע גנַאל-טשינ סָאװ ,קערש ןוא ןייּפ םעד ןיא טכַאמרַאפ ןבוטש יד ןיא ןענייז

 ןעווטשיניזעוו ...!טסייו טיג ןייא ,ָא ןעשעג ךָאנ רשפא טעוװ סָאװ ןוא ןעשעג

 ַא עיצנַאטס-ןַאב רעטנָאנ רעד ייב לקירב םענרעזייא ןרעביא ךרוד ךיז טלגיר

 -ַאב טלָאװ סע יו ,ךעלרעמָאי ױזַא סעּפע טעשטיר ןפייפ עכעלגָאלק סָאד .גוצ

 ,רָאג ךיז ןקערש ןביטש יד ןיא ןענייז סָאװ יד .ןשטנעמ יד ןופ לרוג םעד ןענייוו

 רעד .ּפָא טשינ טלעטש ןעלגיר סָאד רָאנ ...ןָאלַאש ַא ,ןָאלַאש ַא רשפא :ןרעטיצ

 . . .םָא ...ּפֶא טייג רע םינּפַא .רעטייוו טייג גוצ

 | ,תוחילס

 ןייג וצ לטיווק ןייק ןבעגעג טשינ טָאה עירָאלעצנַאק רעד ןופ רעביירש רעד

 סעּפע ןיילַא ךיז ייב ןגערפ ןקילב עמוטש יד ןוא םייה רעד ןיא ןדיי ןציז .טכַאניײיב

 טרענייטשרַאפ זיא ץלַא יו גנַאל ןיוש ...ןגָאזסױרַא טשינ סע ןָאק'מ ? סָאװ --

 ןבילבעג זיא ןגיא יד ןיא ץנַאלג רעטַאמ רעד סָאװ רָאנ ,ןבילבעג םיטש ןוא

 ריד ףיוא טקוק רע ןוא םיא טדיינש ןעמ ןעוו ,שיפ ַא ןופ גיוא סָאד יװ ,רעפרַאש

 .,.םוטש ןוא ןפָא

 .ץורית ןייק טשינ זיא'ס .ןגָאז ךָאד ןעמ ףרַאד תוחילס .טעּפש טרעוו סע

 ןוא ןסירעגסױרַא רעטערב ייווצ ןעמ טָאה ןרעדנַא ןיא ןיירַא שזָאװדָאּפ ןייא ןופ

 טנכעררַאפ ןעשעג תועט רערעטיב ַא רעבָא זיא .טשימעגפיונוצ ךיז הבינגב

 קַאז ןטימ גָאטײב ךָאנ רע זיא ףוסל ,ןינמ םוצ דיי רעטרָאיַאב ַא דמלמ המלש

 קיגלַאשטַאנ עווָאקסױאוו םוצ עװָארָאבָאּפ הרבח יד טימ ןעמַאזוצ סעציילּפ יד ףיוא

 ,ןרָאפעגקעװַא

 רעטנעצ רעד ױזַא יו ,למיה ןיא ט"ג ןייא טסייוו ,ןיוש טכַאנ רעד ןיא טעּפש

 טכַאנ רעליטש רעטיוט רעד ןיא .ןעמוקעג ןוא טּפַאכעגרעבירַא ָאד ךיז טָאה דיי

 ;ט'רעציַאב ױזַא טגָאלק סָאװ ,םיטש ַא ןטלַאהעגנייא ןוא טקיטשרַאפ ךיז טגָארט

 ...םע לכמ ונמשא --
 יי א יה אהא
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 ךילשת
 .רענעריולרַאפ ַא יו סעּפע רָאג טנייה זיא ,רערעל רעד ןייטשנירג

 ףיורעד .רעכעלקילג ַא ,תבש יװ ,גָאט-וד ַאזַא ןיא ךָאד רע זיא ךעלטנגייא

 םענופ ,זירַאּפ ןקישיור םענופ רענעּפָאלטנַא ןַא ןעמוקעג רעהַא ָאד ךָאד רע זיא

 ןכָאנ ורּפָא ןַא ןעניפעג וצ טמיטשַאב ךעלדנע רע טָאה ָאד ,קרָאי-וינ ןקידנעװַאה

 ןוא ...ןעגנולשעגנייא ןרָאי ליפ ,ליפ ןיוש םיא טָאה סָאװ ,למוטדַאה-וה ןצנַאג

 טכעלַאקעגסיױא ,ןקיצנייא םעניא ןענופעג טייקליטש עקיאור יד רֶע טָאה ךעלקריוו

 טרָאד ,קירב רעד רעביא לטעטש טייז םענעי ףיוא ןקילעװַאּפ ייב ,לביטש-ןרָאג

 ןפיוא ןטניוװ יד ןופ ןגָאלק סָאד --- רעטניוו ןוא ,ךייט רעד ליטש טשיור רעמוז ואוו

 טייקליטש יד טָא ,םולח רעליטש רעקיאור ַא יו טסילפ סנייז ןבעל עצנַאג סָאד ,דלעפ

 ,המשנ עדימ ןייז רַאפ דלימ -- ,ןבילברַאפ רבח רעיירט רעקיצנייא ןייז םיא זיא

 .ץרַאה ןכָארבעצ ןייז רַאפ

 ,סעיצקעל ענעטלָאשרַאפ יד ןופ יירפ טרעוװ רע ןעוו ,טייצ-טנווָא ,קידנעטש

 ךיז רע טרעה גנַאל-ןהעש ןוא לטעב ןפיוא ךיילג סיוא ךיז טיצ ,םײהַא רע טמוק

 טכַאד לָאמליײט .סױרַא עקנָאל רעד ףיוא טייג סָאװ ,לרעטסנעפ םענעפָא םוצ ןייא

 ,טייוז ,טרָאד ּפָארַא ךיז טזָאל טכַאנ רעד ןופ ךאלמ רעד יװ טעז רע זַא ,םיא ךיז

 גָאט רעד טייגרַאפ ,לגילפ ןייז טימ ךָאפ ַא טגנַאלרעד ;דלַאװ ןעװָאנסָאס םעניא

 ןליהנייא טמענ ןוא סױרַא טכירק ,ןטלַאהַאב ןגעלעג דלַאװ ןיא זיא סָאװ ,טכַאנ יד ןוא

 ,םורַא ץלַא

 טזָאלעגּפָארַא ךיז ןוא יורטס ןצנַאג ןיא ןָאטעגנָא טנייה ןיוש זיא ,ןייטשנירג ,רע

 יד .גָאט ןבלַאה ךָאנ קיטש ַא ןעוועג זיא'ס .ןכַאמ וצ ריצַאּפש ַא לטעטש ןרעביא

 זיא קידייל ,ןעמואוושעג לטעטש ןרעביא קיד'דחּפ זיא ןוא ןטכיולעג ביל טָאה ןוז

 ןטימ טליהעגנייא ,ןדנובעגמורַא זדלַאה םעד ,דיי רעכיוה ַא .ךעלסעג ןוא סָאג ףיוא

 -- ןעגנַאגעגיײברַאפ לענש קרַאמ םעד םינּפ ךיילב ַא טימ טכַארטרַאפ זיא ,תילט

 טימ עלעגניי ַא ,ןײרַא לוש ןיא ןפָאלעג לבייוו ַא זיא טייז רעד ייב .עקות לעב רעד

 זיא םיולפ עקיצנייא ןַא טימ שיילפ עקלָאּפ ַא טגיילעגפיורַא הלח ךעלקיטש ייווצ

 ץעגרע ןופ .טנגעגַאב טשינ םעניק רע טָאה רעמ .טריצַאּפשכרוד לסעג סָאד

 ןופ "ןתיא תבהא ונל רוכזי דוע;? :ןזח ַא ןופ לוק ַא טנייװעגסױרַא טָאה ואוו-טנָאנ

 עקירעדינ יד רעביא ןגָארטעגכרוד ךיז ןזָאלב-רפוש רָאּפ ַא ןבָאה לסעג טירד ַא ץיגרע

 ןוא סַאג רעביא ןגָארטעצ טייקיטכרָאפ עסיורג ַאזַא ןוא רעזייה יד ןופ ךעלכעד

 : ןגָארטעגרעדנַאנופ ךיז ךעלגנַאב ױזַא ןוא טייוו ױזַא סעּפע טָאה ןלַאש סָאד .ךעלסעג

 א -- א -- א -- ת- ת -

 ןפיוא ךיז ןוא לביטש ןיא ךיז וצ ףיױרַא קירוצ רע זיא רעטגלָאפרַאפ ַא יו

 | .ןפרָאװעגרעדינַא לטעב

 טרַאנעגנײרַא לביטש ןיא ךעלעמַאּפ לַארטש-ןוז רעכעלטיור ַא ךיז טָאה סע

 -עֵצ ןטיִמ ןוא טּפַאכעגפױא ךיז טָאה רע .ןרעטעלק ןעמונעג םינּפ ןייז ףיוא ןוא
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 ןילַא ךיז ןופ יו ןוא ,לרעטסנעפ ןפיוא טצעזעגקעװַא ךיז רעשזנעק ןטרעביוש

 ןקידהנשהי-שאר ַא סעּפע ןופ ןפייפ ךעלצרעמש ַא ןסיג ןעמונעג םיא ןופ ךיז טָאה

 ....ןוגינ

 טיירב טקיטלעװעג ,ענעדלָאג -ןיג א ,ןוז ַא רָאנ .גָאט ןכָאנ דלַאב ןיוש זיא'ס |

 ןציּפש יד ןענערב סע .טנָאזירָאה ןקידנגייווש ןרעטיול םעניא ,למיה ןעָאלב ןפיוא

 םיתילט ןיא יו ,ךייט םעד סיוא-גנעל סעזָאשזב עסייו ענעפרָאװעצ יד ןופ

 ךייט רעד ךיז טגיל קיאור ןוא ליטש ,טריצעג ןעניורק ענעדלָאג ןיא ןוא טליהעג

 לקושז ַא ,טגייווש ץלַא .ןדנאיל עטיירב ,עטייוו ןופ ,ןטנורגּפָא עפיט ןופ טמולח ןוא

 -ַאב קעד-רעסַאװ ןרעטנוא ךיז טָאה לשיפ ַא ,זָארג ַא ןיא ןגרָאברַאפ ליטש טגיל

 םעד ייברַאפ טציא ןעייג סָאװ ,ןשינעפעשַאב עקידעבעל יד סָאד ןענייז ייז --- ןטלַאה

 שיורעג ליטש ַא ךרוד ךיז טגָארט ןעוו-טשינ:ןעוו . ,..םינּפַא ךיוא ייז ןגייווש ,טּפשמ

 יד ךיז ןעלקָאש סָאד ;לטעטש ןטעילוטעגפיונוצ םענופ סנּפָאקוצ ןכיוה םענופ

 ַא .דנאיל םייב טרַאה ,רעסַאװו ןיא סיפ יד טימ ןעייטש סָאװ ,ןזָארג עגנַאל עכיוה

 סייוו ַא טימ ךיז-טגָארט ןוא עקנָאל טימ רעד ןופ סױַא ךיז טע'בנג עלעגיופ-רעמוז

 ,קעװַא קעד-רעסַאװ רעד רעביא טייוו ,טייוו רעטילפעג ןקידלּפַאצ

 רעד ןופ ןענייז ןלַארטש .טזָאלעגּפָארַא דלַאװ םוצ רעטנענ ךיז טָאה ןוז יד

 -סױרַא רעד .טרעטעלקעג לטעטש םוצ ףױרַא-גרַאב ןוא ןעגנַאגעגפיוא הליפת

 ,רעכעד עּפוק רעד ןשיװצ טייטש סָאװ ,לוש רעטלַא רעד ןופ ּפָאק רעטקעטשעג

 ןיא ךעלרעטסנעפ עכעלגנעל ייוצ ענייז טָאה ,הדע ןַא ןופ טלגנירעגמורַא יו

 טלעוו עטנטָאשַאב-בלַאה יד ןוא .החנמ וצ טכיל ייווצ יװ ,ןדנוצעגנָא ץיּפש ןעמַאס

 . . .טלעטשעגקעװַא ךיז הרשע-הנומש רעקיטכרָאפ ַא טימ ייז ןגעק ,ךיז טכַאד ,טָאה

 טרעטיצ סע .דלַאװ ןוא דלעפ ךרוד "ךדחפ ןת ןכבוא רעד ךיז טגָארט לָאמַא ךָאנ

 -עגפיוא טשרע-טָא זיא סָאװ לזערג ןטסגנוי ןזיב ,ץלַא ,ץלַא ;םיור רעצנַאג רעד

 | / .ןעגנַאג

 םעד ןקעוו סָאװ ,טירט עקיּפמוד ןּפַאלקּפָא ןעמענ קירב רענעצלָאה רעד ףיוא
 הדע עטשרע יד ךיז טלרינש קירב רעד ןופ ּפָארַא-גרַאב ,ךייט ןטלמירדרַאפ-םולח

 טצרָאװש ,טְקורעגּפָא ,ייז רעטניה דלַאב .עקנָאל רעד ףיוא ךיז ןטײרּפשעצ ,ןדיי

 רעד .,ףיוא עקנָאל יד טקעװ ןזָארג יד ןיא ןכרָאש ַא ...עטירד ַא ,עטייווצ ַא ךיז

 ןרַאפ ןָאט הליפת ַא דלַאװ ןוא דלעפ ןטימ ןעמַאזוצ רעהַא ָאד ןעמוקעג זיא שטנעמ

 יו ,ךיז ןעלקָאש ןוא ,ןגיובעגרעבירַא ייז ןעייטש גערב םייב טרַאה ."ןוילע ךלמ,

 "יו ױזַא ךיז טסיגעצ סױרַא טייקליטש-דלעפ רעד ןופ ןֹוא טניוו ןיא סעברעוו יד

 : טקנעברַאפ ןוא קידנענ
 == ז- -- "ןוע אשונ ךומכ ימ,; --

 ףיױא-ןּפָאכ ,ּפעק עקימיוש ףיוא-ןביוה סעילַאװכ ,ףיוא ךיז טּפַאכ ךייט רעד

 .םי ןופ ןשינעפיט יד וצ קעװָא ךיז ןזָאל ןוא תוליפת יד
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 טשינ טקידנערַאפ לגיופ ַא ,םעטָא ןייז ןײא-טלַאה ץלַא ,ליטש טייטש םורַא רעד
 ץלַא ךיז טסיגעצ הליפת סשטנעמ םעד .ץלירג ןייז -- םערָאװ ַא ,שטיווק ןייז

 : רעטייוו

 -- -- -- "ךומכ ימ, --

 ואוו ,קירב רעד רעטנוא ,טייוו ןופ ,ןָאטעג קסעילּפ ַא ךַאלפ ןפיוא טָאה לשיפ ַא

 -קָאװַאב -ןירג יד ףיוא קידנצנַאטמורַא ךיז ןליּפש ןלַארטש-ןוז ענעטלַאהַאברַאפ יד

 יז ,עקשטַאק עטעשזדָאלברַאפ א ןופ אווק-אווק ַא טרעמָאי ,רעצעלק-ןקירב ענעס

 ןופ ןייועג ןטימ ףיונוצ ךיז טשימ רעמָאי ריא ןוא ןעמיוושוצכרוד ארומ טָאה

 ַא ןיא ,קידתועיגצ ,ךילשת ייב טלײטעגּפָא טייטש סָאװ ,ןטרָאד "םישנ תרזעג רעד

 ןיא ,ערעיײז רעהַא ייז ןקיש ןטרָאד ןופ .קירב טייז רענעי ףיוא עלעקּפוק

 ,ןייגפיוא עשינױשרעּפסנַאמ יד טימ ןעמַאזוצ ןלָאז ייז ,תוליפת עטקייוועגסיוא-ןרערט

 טכיוטעגרעטנוא ,ףױרַא-רעסַאװ ,טייוו טָאה לַארטש רעטצעל ַא .טײגרַאפ ןוז יד

 טלקָאש רענייא ;הנחמ עטכידעג עטצעל יד ךיז-טיצ ףױרַא-גרַאב .ןעגנַאגעגסיוא ןוא

 ,גנַאזעג ַא ףיוא גנילצולּפ ךיז טּפַאכ .גערב םעד טזָאלרַאפ ןוא ענעשעק ַא סיוא ךָאנ

 ,רעטָאפ ןקיבײא םוצ טײקטּפינקעגוצ ַא ןוא טפַאשקנעב ַא -- ךיז קידנסיגעצ טיירב

 ןכעלשטנעמ ןופ ץענערג יד רעביא-טגייטש סָאװ ,גנַאזעג זיולב ַא רָאנ ,רעטרעוו ןָא

 ןוא ןטנוא ןופ דלעפ סָאד -- ןטפָאהַאב ןעמַאזוצ ,ץלַא טָאה טייקלעקנוט יד .חוכ

 -  ,טימ טנניז ץלַא .ןביוא ןופ למיה םעד

 ַא טָאה עבַאשז ַא .טזָאלעגּפָארַא עקנָאל רעד ףיוא ךיז טָאה תושמשה-ןיב ַא

 ןופ יו ,ןצכערקכָאנ ךעלצרעמש ַאזַא טימ ןיירַא רעסַאװ ןיא ןָאטעג ךוילּפ ןרעווש

 טשינ ןוקית ןייק לָאמ ןייק רָאג ןיוש ןעק סָאװ ,הריבע-לעב םענעלַאפרַאפ ַא

 ... ןבָאה

 טָאה קילב ןייז .ןטכַארט ןייז ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה רערעל רעד ןייטשנירג

 ךָאנ זַא ,םיא ךיז טכַאד טָא .טכוזעג סעּפע גערב ןופ גנעל רעצנַאג רעד רעביא

 ןעמונעג רע טָאה ...ףױרַא טייוו ,רעסַאװ ןיא סנטָאש עלַא יד ּפָא ךיז ןעלגיּפש

 -צרעמש ַא טָאה רע ,ןגעלעג סמערָא-טכַאנ יד ןיא ,ןיוש זיא ךייט רעד ואוו ,טרָאד ןכוז

 -םיוא לָאמַא טימ טָאה סנייז ץרַאה עטלַאק סָאד ןוא טריּפשרעד טפַאשקנעב עכעל

 ...ןעמונעגקעװַא סעּפע םיא סָאװ-רָאנ טָאה ןעמ יװ ,טריּפשעג טָאה רע .טכַאװעג

 טרַאגעג יװ ,ךַא .טייקלעקנוט רעד ןיא םורַא ףיט ןעגנירדעגכרוד טָאה קילב ןייז

 ...ןרזחרעביא לָאמניײא ,לָאמנייא ךָאנ שטָאכ ךיז לָאז גנַאזעג סָאד זַא ,רע טָאה
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 הכוס ןיא סעומש ַא

 ןפיוא .ּפָארַא טייקפיט רעבלַאה רעד ןיא זיב טגנעה ןכס רעד .על'הכוס ןיילק א
 קידײל א טײטש סע .טכיל ַא ךיז טנערב שיט ןקירעדינ-בלַאה ,ןרעכעה:בלַאה
 -איצומ טנפעעגפיוא ןַא ,ךעלדניב עטעקשטָאמשעגּפָא עכעלטע טימ לרעלעט

 ,זיוה ןופ תיבה:לעב רעד לסָאי טציז שיט םייב .ץלָאז עצינלָאס א ןוא רעסעמ
 רעכיוה א טימ לטיה ןכוט ַא ןיא דגנתמ א ,ןרָאי רעקיצפופ יד ןיא דיי א

 ,ןדנובעגמורַא זדלַאה םעד עלײשטַאפ ַא טימ ,ןָאסַאפ ןשיװטיל ןפיוא ,עקגעד
 ןופ סענעשעק עדייב ןיא טזָאלעגניירַא ענייז טנעה עדייב ,ןלירב רָאּפ א ןיא

 טקוק ּפָאק ןטימ קידנלקַאשרעטנוא סָאװטע .רע סציז עריוו א יװ ךיילג ,ָאטלַאּפ
 ךיז:טפרַאװ סע ןוא על'הכוס ןופ לריט סָאד ףיוא טלַארּפ סע .לרפס א ןיא רע
 טימ ,םידיסח רעקסירט עטלַא יד ןופ ןקז ַא דיי א ,על'רהא 'ר רעטלַא רעד ןיירַא
 -פָאלש ןטמילבעג ַא ןיא ןביוא ןופ ןָאטעגנָא ,טײקטלַא ןופ עצײלּפ ערעכעה ןייא
 עלײשטַאפ-רעטניװ עמערַאװ ַא ,לצלעּפ יור ןכָארקעגסיױא ץרוק ַא טגָארט ,קָאר

 ,רעסעמ ַא ,ךוט-טנַאה'ס קידנטלַאה ,עציײלּפ רעד ףיוא קילַאש ַא יװ טגיילעגנייא
 ...ךעליירפ-קיטסול זיא סנייז םינּפ סָאד ןוא ץלַאז

 ?ןעד סָאװ ,קידתוכלמ ,קיטכיל ,ױזַא טָא ,לסָאי ,דעומ רעטוג ַא :על'רהא 'ר

 ייעמ סע וטסיב סָאװ ןיא .(ששיט ןפיוא ץלַא קידנגײלקעוװוַא) ןפָאלשרַאּפ טשיג רָאנ

 ךיא ןיב דגנתמ ַא ףיוא .םילהת דניצַא רָאג טסגָאז וד זַא ,ןרעווש טשינ לע'כ ? דגנתמ

 .. .ןביולג וצ סָאד ךיוא לולע

 ןרעל תלהק ,יע : (לרפס ןפיוא ךעלעמַאּפ ייז טגייל ןלירב יד ּפָארַא טיצ) לֿפַאי

 ,ייוו-יוא ,קעסַאּפ ַא טימ רע טדיינש ייוו-יוא ,רעניימ עטַאט ,רעטרעוו ןענייז סָאד .ךיא

 ...סיוא רע טסייר שיילפ ...ךלמה המלש ,רע טעװעטַאק

 דגנתמ ַא ,הטוש ַא טסיב ,יכ-יכ-יכ :ןיזיפשוא יד קידנגָאװ על'רהא 'ר

 ביולג ,ןסייהעג ךיוא ךיד טלָאװ ןיילַא ךלמה המלש רעקיליײה רעד .דגנתמ ַא טביילב

 -רַאפ ,תלהק ןרעביא יװ םייחל ןעקנירט ןוא ןדיי טימ ןעמַאזוצ ןציז רעסעב ,רימ

 ...ענעדיי ַא יוװ טנייוו

 ארקמה ןיא, רעמ טשינ סייוו ךיא .ןצנוק ןייק ןופ טשינ סייוו ךיא ,ןיינ :לֿסָאי

 ץבערק ַא ןבעג לָאמַא ףרַאד ןעמ ,ךלמה המלש טגָאז ,"ןמז לכלע ,"וטושּפ ידימ אצוי

 ... ךיוא

 ַא טימ רָאנ ,ןדערסיוא טשינ ןָאק ,"איצומה, ןכַאמ ןרַאפ טלַאה) על'רהא 'ר

 סָאד טָא (סיב םעד ּפָארַא טגנילש) -- וניונ -- ֹונ -- ַא -- ונ -- ונ ,יע :(ןוחצנ

 . . . רע טצכערק ּפָאק םענעטלָאּפשעצ ַא ןָא-ריר ַא טסיג ,וטסרעה ,עקַאט ךיא יירש

 תניחבב ןייז דימת ףרַאד סָאװ ,דיי ַא ? דיי ַא רעבָא .ץנַאג טשינ ,ןכָארבעצ זיא רע לייוו

 זןצכערק וצ ףרַאדַאב ,ץנַאג ,2םת;

 ןיא ןטלַאה קידנעטש ,סיוא ךָאד טמוק ,ןעמ ףרַאד : (ךיז קידנרעזייב) לּפָאי

 ךָאנ ,"ןברוחל רכז; ,"תוצחג רעצנַאג רעד זיא ,רימ טגָאז ,עשז-סָאװ-וצ ,ןעילוה ןייא
 זיא .,.שרעדנַא סעּפע ןיוש ,הרות-תחמש ַא שטָאכ אלימ !סָאװ-וצ ,ןכַאז עכלעזַא

 רעשוריפב ַא ,ןכערבעצ םיא ןוא שיט ַא ףיוא ןצנַאט לָאז ןעמ ,ױזַא טשינ ךָאנ ךיוא

 ,טשינ רָאג ?רעװ ? טכָאמעג ריתמ סָאד טָאה רעװ ? קיטכיר זיא'ס ןוא ,ןייז רבוע ןיד
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 ?"ךורע ןחלש; ןופ ןיד ַא ףיוא וליפַא ,ןעמעלַא ףיוא תושר טָאה לשעלפ סָאד ? רקפה

 ןייגרעד ,ןסיוו ןיוש טסליװ וד ,שּפיט ,שפיט ,יא :(טכַארטרַאפ) על'רהא 'ר

 לָאמַא טוואורּפעג ןעד ןיוש טסָאה ? "אתולגב אתניכשל יו; ןופ ? רעצ ןופ דוס םעד

 ? רעצב ןייז ןענָאק טסלָאז וד זַא ,החמשב ןייז

 רע זַא ,דיי ַא רָאנ ,ןסיו וצ ביוחמ טשינ רענייק זיא תונווכ ןייק :לסָאי

 תיב תחמשק ַאזַא עקַאט ,שדקמה תיב ַאזַא ןעוועג זיאס זַא ,עקַאט ךיז טנָאמרעד

 טנייה ןוא ךַאז ענשזַאװ ַא ןעוועג סעּפע ךָאד זיא ,טלייצרעד ארמג יד יוװ ,"הבאושה

 ,ןצפיז רָאנ טשינ ןוא ןָאט-ייוו דיי ַא סע ףרַאד ,תולג ןיא טשינ ץלַא סָאד רימ ןבָאה

 ! ךיא גָאז ױזַא . . רע ףרַאד דניק ןיילק ַא יו ,ןענייוו שממ ,ןענייוו רָאנ

 ונורכז ,רע !טסגָאז וד סָאװ ,ךס ַא טסייו וד ?וטסגָאז ױזַא :על'רהא 'ר

 ,טשינ טַאש ,הרות ַא ,לסָאי ,ןרעה טסגעמ ,וצ ךיז גיוב .טשטייטעג סָאד טָאה ,הכרבל

 ...דגנתמ ַא טסיב שטָאכ

 ונ הנ : (קידנדייר טשינ ,ךיז טגיוב) לפָאי

 ריע לכ יתוארב? .רעטרעװ ,רעטרעװ ,יא !(ןרעטש םעד טבייר) על'רהא 'ר
 סָאד ןוא טױבעג זיא רעדנַאנַאטימ ץלַא ןעוו ,טגָאזעג רע טָאה ,"היונב הלת לע

 ,ה"יל ונא זיא ,ןגעווטסעדנופ ,תאז לכבו ..,שממ טשינרָאג ,טשינ שדקמה'תיב

 רעבָא ...עטַאט ןבילבעג רעטייוו זיא רע ...ןטשרעביוא םעד רעטייוו רימ ןבָאה

 ? רעטרעוו טסרעה וד

 ךיילג טיצ ,ןעוועג ספות טשינ טָאה רע ,טסייה'ס ,ןרעטש םעד טשטיינק) לסָאי

 בוט- :ךיז רַאפ ןעמורב רעטייו ךיז טייג ןוא לטכיל סָאד ּפָא טציינש ןלירב יד ןָא

 ...טשּפ ןעעז טע'מ ,(*התשמ תיב לא תכלמ לבא תיב לא תכלל

 ךכס ןפיוא ךיז טרעהרעד סע -- .רחז ַא טמענ ,לכַאמ ַא טקידנע) על'רחהא 'ר

 (ןגער ַא ןעשירּפ

 -עגנָא טימ וצ ךיז טרעה ,ךכס םוצ ןלירב יד רעביא קידנקוקרעבירַא לֿסָאי

 ,לדנגער ַא ...הכוס ןופ רוטּפ ןיוש ןענייז רימ זַא ,ךיז טכַאד ,ונ : (טייקטקגנערטש

 .(טרָא ןופ ןביוה ךיז טמענ רע ןוא) !סקַאמשעג ַא רָאג רעבָא

 סָאד זיא סָאװ ?ןײרַא בוטש ןיא ןיוש ,השעמ יד סעּפע סָאװ :על'רחא 'ר

 ? לייאעג

 ,ןציז ךיא לעװ סָאװ ?טנגער סע יז טשינ טרעה ץע :(ךיז קידנקורּפָא) לסָאי

 ארקנפ רָאג טרעקרַאפ ,ביוחמ טשינ ןיב ךיא זַא ,טשינ ךימ טסייה "ןיד; רעד זַא

 . . ."טוידה

 ? דגנתמ ,ןעד עשזיסָאװ רָאנ ,טשינ טוידה ןייק ,טשינ דיסח ןייק :על'רהא 'ר

 ןסייה ךיא לָאז טוידה ַא :טגָאזעג שרעדנַא רעבָא טָאה *יול תשודק, רעקילייה רעד

 ...ונילע ןגי ותוכז ...ןײגסױרַא טשינ ךיא לָאז הכוס ןופ ןוא

 ךָאד זיא "ןיד, רעד :(םערָא ןרעטנוא לרפס סַאד קידנעמענרעטנורַא) לּסַאי
 ז"*יול תשודק? ןרַאפ רעירפ רעבָא

 ןעמ טלעטש יװ ,ןעמ ןָאק יו ."רחואמו םדקומ ןיא, : (ןדנוצעגנָא על'רהא 'ר

 ...הרונמ ַאזַא ? ןגָאז רעטרעוו עכלעזַא רָאג רעטנוא סע ךיז
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 -רַאב רעד ךָאד זיא'ס :(קנַאב קע רעד ףױא קירוצ ךיז קידנצעזקעווַא) לּפַאי

 ,ןעוועג זיא רע .סעיינ ַא סעּפע ? טשינ ןעד טסייוו רעוו ,ונ .ןעוועג בר רעוועשטיד

 ...ןופרעד טרעהעג בָאה'כ ,סייוו'כ .רעמורפ ַא רָאג ,ןעמ טגָאז

 טָאה רע ?רעמורפ ַא ,יול תשודק רעקיליײה רעד !רקשו בוכ :על'רהא 'ר

 ,לארשי תבהא רעדָא םשה תבהא רעדָא ! רעמורפ ןייק ןייז וצ טַאהעג טייצ ןייק טשינ

 םיא זיא ןגער לסיבַא סָאװ ,דגנתמ ַא ,ענעדיי ַא זיא םורפ ? ןָא סָאד וד טספור םורפ

 ,ןוילע-שודק ַאזַא ,רעייפ-םַאלפ ַאזַא רעבָא ......הכוס ןופ ןבײרטוצסױרַא חוכב

 ןסייה ךיא לָאז טוידה ַא; : רעטרעוו עכלעזַא ףיוא טגָאזעג גרטקמ ַא ןטש ַא טָאה סָאװ

 ? אה ..."ןייגוצקעװַא דָאש ַא רימ זיא למיה ןיא ןטַאט םעד ןופ ןוא

 ןעוװעג זיא ןואג רענליוװ רעד ןגעווטסעדנופ :(טייהנגעלרַאפ ןיא) לּפָאי

 ,הכוס ןיא ןסעזעג לָאמ ןייא זיא רע זַא ,טלעוו יד טסייוו ,רתסנב ןה הלגנב ןה ,רעסערג

 רע טָאה ,ןענעגער ןבױהעגנָא טָאה ,םידימלת יד טימ סעומש ַא ןטימ ןיא ןטלַאהעג

 ןעגנַאגעגנײרַא זיא'מ ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה'מ ןוא ,"רוטּפ, : ןָאטעג-גָאז ַא ךיילג

 ,ןיוש ריא טעז ....בוטש ןיא

 יו ,סנטשרע :(לפעל םעד קעװַא-טגייל ,ןרעטש סעד טבייר) על'רהא 'ר

 ןצנַאגניא טלעוו רעד ייב זיא השעמ עשידגנתמ ַא ? השעמ ַא וצ דגנתמ ַא טמוק יו

 ,סנטייווצ ןוא .,ךַאז-ןיד ַא סעּפע טָאה השעמ יד זַא ,ןדייס ...תמא רַאפ קזחומ טשינ

 וצ ךייש זיא ןליוק עקידנעילג ףיוא ? טייקסיורג ןטסעמ וצ סע וטסייוו ןענַאװ ןופ

 יד ביוא ,ךָאד וטסרעה ,רָאנ .(גנוגערפיוא ןיא) ?אה ...? רעסעב טירב יז זַא ,ןגָאז

 ַא רע טָאה םתסה-ןמ ,טַאלג טשינ ךיוא סע זיא ,טסלייצרעד וד יו ,תמא זיא השעמ

 ןעמ זַא ,ןיוש ריד ךיא גָאז ,ןייז ייברעד ערעזדנוא ןופ ןטלָאװ .טַאהעג געוו

 טשינ טָאה'מ ,םידגנתמ טנעז ריא רָאנ ,שטייטס סָאװ ,טסואוועג טלָאװ ןעמ זַא ,טלָאװ

 טימ טשינ ךיא הנעט רעמ --- ןוא ..,וליפַא ךיז ןָאט וצ ריר ַא טשינ םירביא ןייק

 ...!ןל --- ַאפרַאפ דגנתמ ַא טסיב ,ריד

 ןדלַאה ןיא ןײרַא לָאמַאטימ זיא ןעלסָאי .ןסיורד ןיא יװ ןסיג ןביוהעגנָא על'הכוס ןיא טָאה'ס)

 רמז ןשירפ ַא טָאה עלירהא 'ר ..,רעטנערבעגּפָא ןא יװ ןפָאלטנַא ,סיורא רֶע זיא ,רעסַאװ עניר עצנַאג ַא
 ,טעכולּפעגנײרַא ץירג לרעלעט ןייז ןיא ךיילג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןגער סנּפָארט עקיטסַאה יד .ןעמונעג
 (...טּפַאלקעג טקאט םוצ רמז םעד םיא ,ךיז טכַאד ,ןבָאה

 ּס / ֶס
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 ןטלעוו ייווצ

 -יקַאל ַא ןיא ךעלנייוועג ,קינרוזער רעד בוקַאי ,רע .םינכש ייז ןענייז עדייב

 טייז רעד ייב טנוה א טימ קידנעטש ןוא טנעה יד ףיוא ךעלרעגניפ ,קעשַאד םענער

 רעד ןוא .ןרָאג ןפיוא ,ןביוא טניואועג טָאה (דיי ַא ןופ תושממ ןייק טשינרָאג)

 א ,םעדייא רעשינדמל רעטוג רעד ,ס'בר םעד לסעּפ ,עלעבייל :םיא ןופ ךוּפיה

 א :תוירבה ןיב ברועמ עקַאט ןוא ,ארוק-לעב רעטנוזעג רעד ,זדלַאה רערעייט

 ,ביל םיא טָאה ץלַא ןוא ביל ןעמעלַא טָאה סָאװ ,שטנעמ

 ןענייז טנָאנ ױזַא ,ןעמעלַא ןיא ןרעדנַא ןופ רענייא טייוו ןענייז םינכש יד יװ ןוא

 םוצ טיצ ןבוקַאי .אפוג תונכש סָאד יו טעמכ רעטנענ ךָאנ ,ךַאז רענייא רעד טימ ייז

 לקניוו ןפרָאװרַאפ ַא ןיא ץעגרע ,לקנעש-רעטניה ןיא *?ןקָאלרוב; ייב *קָאשטנַאב;

 וצ --- ןעלבייל ןוא : רעגעלש-טניה ,םיצקש ,םיבנג ןופ-ץוביק ַא ,לסעג ןעקשיאיוג ןיא

 זיא רעכלעוו ,רעוװש ןטעפ ַא טימ דיי ַא ,דמלמ ןתנ ייב טכַאנ עדעי *עקָא; רעד

 וצ טלדנַאה .תודמולמ ןפיוא טשינ טקוק דמלמ ןתנ .טָאטש ןיא בצק רעטסטלע רעד

 טגערפ ,ךָאװ עצנַאג ַא שיילפ רעווש ןופ םויה-דע ךָאנ טגירק ,לעפ ַא טימ לָאמלייט

 ךיז ןביוה ,ּפָארַא טלַאפ יינש רעטשרע רעד רָאנ יו ,ענייז םיתב-ילעב יד ךָאנ טשינ

 עמַאס ןופ זיא םיא ייב אתורבח יד ןוא ,גָאט זיב טכַאנ עלַא ,"סעקָא; יד םיא ייב ןָא

 ,..טרָאק ַא ןיא "ןענרעל וצ; ןסייוו סָאװ ,ס'לכש-ילעב ענעבילקעג

 טָארב ןוא טנערב רעמ ץלַא ,ןטרָאק וצ טיצ ןעלבייל רעמ סָאװ ,עבטה ךרדמ

 טכַאמ ןוא טיירש ןביוא רָאנ ,ןבוקַאי ייב ןביוא זיא ןכיילג סָאד ןוא .לסעּפ םיא

 ,טנייו יורפ יד ןוא ;בוקַאי רערוכישיבלַאה ,רענעמוקעגמײהַא רעד סערוטנַאװַא

 זיא ןוא טגייווש לבייל ןוא תוללק עטיוט טימ טלעש לסעּפ .טרעקרַאפ זיא רעבָא ָאד

 ,(? טכערעג זיא יז זַא ,טשינ ןעד טסייוו רע) הבהאב לבקמ

 לייורעד טנעײל רע ןוא טלעש יז .חסונ ןייא טימ וצ סע טייג קידנעטש

 ןײלַא ךיז רע טעב ,טעב סָאד .ןעניגַאב ןיוש לָאמלייט סיוא טמוק סָאװ ,עמש-תאירק

 טמוק רע זַא ,רעבָא טפערט לָאמלייט ,ןטלעש ריא רעטנוא ןפָאלשעגנייא טרעוו ןוא

 ךיז טרעה ּפַאלוּפ ןכרוד .ןסיורד ןיא גָאט רעסיורג דלַאב ןיוש זיא'ס ןעוו ,םייהַא

 עשירעטסיה סָאד ןוא ןבוקַאי םענעמוקעג סָאװ:רָאנ ןופ ןביוא ןקָארב ןוא ןקַאה סָאד

 טמענ ןוא ףיוא ךיז טצעז רָאנ ,לסעּפ טשינ טלעש סלָאמַאד --- בייוו םענופ ןייוועג

 ךיז טוט סָאװ רָאנ רעה ?ןביוא ףױרַא טשינ וטסייג סָאװרַאפ ,לביילק : ן'הנעט ױזַא

 עגעלָאק ןייד ,רָאנ עז ? וטסייטש סָאװ !ייג ,ייג ,םענייד רבח םוצ ףױרַא יג !טרָאד

 *? סנטייוורעד ןופ ןייז ןלָאז םירבח : ןפלעהוצ ךיוא םיא וטסעוװו ,ייג ,טקָארב ןוא טקַאה

 ןיא ךיז טדיינש שיילפ ןייז יו ,עלעבייל טריּפש רעטרעוװ עכלעזַא ןופ ןוא

 זַא ,"ןטרָאק; טרָאװ םוצ לקע ןסיורג ַאזַא רע טריּפשרעד עגר רעד ןיא טָא ,ןסַאּפ

 וצ ריא ןבעג ןוא ןעלסעּפ רַאפ ץרַאה רעטיב ןייז ןסיגסיוא ןעמענ וצ טיירג זיא רע

 דמלמ ןתנ ייב טרָאד ;רעליּפש-ןטרָאק ןייק טשינ הלילח זיא רע סָאד ,ןייטשרַאפ

 ינָאװרעשט; ַא ? *קָאשטנַאב, ַא :ןעד זיא סָאװ ,סרעליּפש-ןטרָאק ןייק טשינ ןענייז
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 ,ךַאז עקידלכש ַא זיא *עקָא; ןַא ,ױזַא טַאלג !ןליּפשרַאפ וצ ,ןעניוועג וצ ? "דָאר

 רעד יוװ ,טרָאװ ַא טדער ןעמ ,שירַאנ ךיז ןעמ טכַאמ ,עשימייה ןשיוװצ טציזימ

 -רַאפ ַא ,רעכיילב ַא גָאט ןצנַאג ַא לבייל םורַא טייג טכַאנ ַאזַא ךָאנ .זיא רעגייטש

 | .ןעור טשינ םיא טזָאל סע .רעטכַארט

 רעד טעשטּפָאק בוטש ןיא ,טנװֶא רעד ןָא רעדיו טמוק סע רָאנ יװ רעבָא

 סע טוט ,תורצ רַאפ טשינירעיש ךיז טסיירעצ לסעּפ ,ןענייוו רעדניק עלַא ,ּפמָאל

 רַאװָאמַאס ַא ,קיטכיל ,םערַאװ זיא'ס ואוו ,דמלמ ןתנ וצ .ןיהַא יצ ַא ץרַאה ןיא םיא

 סָאװ ןוא ןעוועג ןטכענ זיא'ס סָאװ ,ןיוש גנונעכער סיוא --- ןוא שיט ןפיוא טדיז ייט

 .ןייז רעטייוו טעוו'ס

 םעד ןעגנוזעגּפָא ,טכיל -הכונה טשטנעבעג ךיוא טָאה לבייל ,טכַאנייב-הכונח

 קידנלקָאש ,ןוויוא םייב טציז לסעּפ .ןײגקעװַא םוצ ךיז ןעמונעג ןוא *רוצ זועמ,

 טמעטָא ןוא לּפעק םערַאוװ ַא ןָא-גָאטיײב ןופ טָאה סָאװ ,דניק ַא טנעה יד ףיוא

 רָאּפ ַא טימ טקוקעגכָאנ רָאנ ,טגָאזעג טשינ טרָאװ ןייק ןעלבייל טָאה יז .קירעזייה

 ,טקרעמַאב סע טָאה רע .ךיז ןענייוועצ וצ עגר עדַאיל ַא טיירג ןענייז סָאװ ,ןגיוא

 טפַארק ַא סעּפע ןופ יװ ,ןוא ךיז ןייז וצ רבוג טַאהעג טשינ חוכ ןייק טָאה רע רָאנ

 ,בוטש ןופ סױרַא רע זיא ,טּפוטשעג

 ,סַאג רעד ףיוא סיוא ךעלעמַאּפ ךיז טגייל יינש רעקיכוּפ רעסייוו ַא .ןסיורד ןיא

 ,הכונח דובכל טײרּפשעגסױא ךעטשיט סייוו ַא טלָאװ טכַאנ יד יוװ ,רעבליז-סייוו ױזַא

 טלַאטשעג ַא 1 ךעלמעלפ עגנערש ַא רעטצנעפ ַא ןופ סױרַא ןעלקניפ ואוו-טשינ-ואוו

 רָאנ ךַאװש ךיז טפרַאװ ןײשּפָא רעד ןוא ,ייז םורַא ךיז טערָאּפ ןטָאש ןסייוו ַא ןופ

 ,עקלָאּפ ַא ןופ ּפָארַא"ןקוק לבלעוועג ןּפָא ןַא ץעגרע ןופ .סַאג רעד וצ סױרַא ךעלביל

 סע זַא ,שיטסַאטנַאפ ױזַא ןעלקניפ ייז .ךעלטכיל עטּפעלקעגנָא ריט רעד ייב טרַאה

 טימ ךיוה ןדָאלעגנָא ,למעק ַא ןייגייברַאפ ָאד טעװ דלַאב סָאד ,סיוא ךיז טכַאד

 שירפ ...םיאנת עשיטייצרַאפ רַאפ הרות-ןיד ַא סעּפע ןעשעג טעו סע ןוא ,סקַאלפ

 סעּפע ,המשנ רעד ףיוא טוג ױזַא םיא זיא'ס .עלעבייל ךיז טליפ טקיוװקרעד ןוא

 סטיג טימ טעוו'ס; : קידנטסיירט ןוא ביל ןעקניוו םיא וצ טלָאװ ץלַא יו ,יירפ ױזַא

 ךיז ייב רע טסילשַאב -- !ףליה סטיג טימ ,ָאי ."דניק םעד ןייז טשינרָאג ףליה

 ,דמלמ ןתנ וצ ןיירַא ױזַא רע טמוק רעכעליירפ ַא ןוא רעכיז ףיוא

 טגנעה ּפָאק ןרעביא עמַאס טעמכ ,ָאד ןיוש סע טלַאה ןערב ןטכער עמַאס ןיא

 רעשירפ ַא סעּפע .טגנילק לרעלעט סָאד .ךױר:ןסָאריּפַאּפ רעָאלב רעטכידעג ַא

 קוסיר טַאהעג ןָאק ןיא ךעבענ טָאה רע : ךיז ןכָאק וצ ףיוא טשינ טרעה ןַאמרעגנוי

 .םירביא

 יד רַאפ ןרעלעפ עכעלקערש טכַאמ ןוא ,רעטכַארטרַאפ ַא טליּפש עלעבייל

 לופ ןענייז ןגיוא עריא .טכַאנ רעקיטנייה ןופ ןקוקכָאנ סלסעּפ םיא טייטש ןגיוא

 טפיול לָאמלייט .קירעזייה טמעטָא טנעה יד ףיוא ריא ייב דניק סָאד ,ןרערט טימ

 רע טריּפשרעד ,שיט ןופ ןביוחפיוא ןיוש ךיז ליוו רע ןוא רעדיוש ַא ךרודַא םיא

 סנייא בלַאה זיב ךיז קידנרעטַאמּפָא ױזַא ,טשינ םיא טזָאל סָאװ ,טייקרעווש ַא רעבָא



 4.1 םיובנגייפ השמ

 -לעטש ַא ךיז רע טָאה ,ןליּפש וצ טכער טשרע ךיז טמענ םלוע רעד ןעוו ,תוצח ךָאנ

 קידנגָאז טשינ ,םוטש ןוא סָאריּפַאּפ ַא לזעלג ןרעביא טרעכױררַאפ ,ןָאטעג ףיוא

 ,םייהַא קעװַא ןוא ָאטלַאּפ םעד ןָאטעגנָא ,ןעוו-ןוא-סָאװ

 לסעּפ ,טכַאנ תליחת יו ,טײרדעגפױרַא קרַאטש טנערב ּפמָאל רעד --- בוטש ןיא

 : טעּפילכ ןוא טקיטשרַאפ טנייוו ,קירוצ ןוא ןיה םורַא טפיול טנַאה ןפיוא דניק ןטימ

 -- !טיונ ןיימ ןיא רימ ףלעה ,םלוע לש ונובר ! ייברַאפ רימ זיא דניק סָאד --

 םעד ןופ געז רעקירעזייה רעפרַאש ַאזַא עלייוו עלַא רעביא טסייר ןייוועג םעד ןוא

 ,סױרַא לזלעה סדניק

 ןוא לזלעה ןיא ןיירַא קוק ַא ןָאטעג טָאה ,אפור ןמחנ ןפָאלעגנָא זיא דלַאב

 | :שטירמ ַא טימ עלעפעל סָאד ןפרָאװעגקעװַא
 ...!לסיב ַא ךָאנ ןטרַאװ וצ טרעקעג טָאה'צ --

 ,ּפָאק ןיא ךיז ןקַאה ןעמונעג ,דרע רעד ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה לסעּפ

 ַא ןיא ןייטש ןבילבעג זיא ,גָאטיוו סיורג רַאפ רעגניפ יד קידנכערב ,עלעבייל

 טפמַארקעג ךעלנייּפ ױזַא ןצרַאה ןיא םיא טָאה'ס .ןרעוו וצ טקיטשרעד שזַא ,לקניוו

 : ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה טפַארק רעצנַאג רעד טימ זַא ,טנערבעג חומ ןיא ןוא

 טשינ ןיוש רעמ לָאז ךיא ,רדנ ַא וט ךיא !רימ ףלעה ,םלוע לש ונובר --

 ...!ןליּפש

 סָאװ ,עילעזורַאק רעד ןופ טייל יד .ךשוח ךיז טוט קנעש ןיא ןקָאלרוב ייב

 טוג ןיוש ךיז טָאה'מ .םיפשכמ טושּפ ןענייז ,געט רָאּפ ַא ןופ יה טשרע ןענייז

 ןטרָאק *עטעשטַאנזעג; רעדָא *לגיּפש; לָאמַא טכַאנייב ייז ןליּפש יצ טקוקעגוצ

 קינרוזער רעד בוקַאי ,ייז ייב טליּפשרַאפ ןשָארג ןטצעל ןזיב ןיוש ןבָאה ָאד עלַא טעמכ

 -גיפ עלַא ךיוא טלעג'רַאב ץוחַא ןוא קעטנָאיַאמ ַא טגײלעגקעװַא ייז ייב ןיוש טָאה

 ייוצ ,טליּפשרַאפ םישובלמ טימ גרַאב ןצנַאג ַא ןוא ּפָארַא-טנעה יד ןופ ךעלרעג

 טקוקעגנָא טשינ בוטש יד ;ןסָאלשעג ןצנַאגניא זיא ערוזער יד יװ ,דנַאנַאכָאנ געט

 ,ּפָא טשינ טציז רע ןוא ---

 לברַא עליוה יד ןיא :ןָאטעג עטצעל סָאד ןיוש טָאה בוקַאי .טכַאניב טעּפש

 םענעלוקַארַאק ןטימ ָאטלַאּפ םעד רע טָאה ,היח ַא יו ,דליװ ,ןייטש ןבילבעג רע זיא

 רעד ןוא -- ןביוהעג טרָאק ַא ןוא ןפרָאװעגּפָארַא שיט ןפיוא ךיז ןופ רענלָאק

 ,ָאטלַאּפ םעד ןָא ןיוש טסעמ -- ,הרבח דעד ןופ רענייא ,*קישזיּפ רעצרַאװש,

 -סיוא םינּפ ןדליוו סבוקַאי ףיוא ךיז טָאה עסַאמירג עקידלכיימש-רעטיב ַא
 ןעק רע ואוו טרָאד ,בוטש ןייז ךיז רַאפ ןעזרעד רע טָאה עגר ןייא ןיא ןוא .טגיילעג

 ,סָאד םיא ייב טכַאװעגפיוא טָאה ןצרַאה ןיא ףיט .ןעמוקניהַא טשינ לָאמנייק ןיוש

 סע .ןרעהוצפיוא דלַאב ןוא ןָאט וצ לּפַאצ ןכַאװש ַא םיוק לָאמַא ןעוועג חוכב זיא סָאװ

 .י.גנע ױזַא ...גנע ױזַא ןרעוו וצ ןביוהעגנָא םיא טָאה

 קרַאטש טכַאנ רעד ןיא טָאה טניוו ַא ,בוטש ןופ סױרַא רע זיא טקרעמַאבמוא

 גרַאב ןפיול טזָאלעג טּפַארק רעצנַאג רעד טימ ךיז רע טָאה קיטשרוד .ןסירעג

 קיאור טָאה ךיײט-טָאטש רעד ואוו ,דלעפ ןטנָאנ ןפיוא לסעג ןופ סױרַא .ּפָארַא

 ...ןסָאגעג טכַאנ רעצרַאװש רעד ןיא ךיז קידנעלמירד ןוא
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 רוכיש םעד ?לסָאי ןופ גָאלאנָאמ ַא

 ןיא זַא ,ןסיײװ הלוגס ידיחי רָאנ ,ײעצינַאיּפ יד, םיא ןפור עלַא
 טגעלפ ײקצָאק-טלַא; זַא ןוא ,"המשנ עכיוה; א טקעטש ןעלסָאי
 ! קנירט לסָאי ,קנירט : ןגָאז ןוא לשעלפ סָאד ןעגנאלרעד ןײלַא םיא

 גיל ,וטסגָאז ,לסָאי ,ךיא ?קנַאב רעד רעטנוא ןופ ןביוהפיוא ךיז לָאז ךיא --

 ןייד טימ ךיד עז ךיא ױזַא יו ,רעבָא וטסייו ? וד טסעז ױזַא :קנַאב רעד רעטנוא

 טפיול סָאװ ,סיוא וטסעז עקשַארומ ַא יוװ ? שינעפיול ןוא שינעגָאי ,ןעװַאה ןרעטכינ

 סיוא יז טפיול סָאד זַא ,עקַאט טניימ יז ןוא ,טרָא ןייא ףיוא ץלַא ךיז טלזיירק ןוא

 ,,.ןטייווצ ןזיב טלעוו קע ןייא ןופ

 ...ןפָאלעגּפָא סעּפע ןיוש טסיב וד זַא ,ןייא טשינ ךיז דער !ה-יהת אל הד-יהי

 ןיוש טסייו ,סע טסייה ױזַא ?ןביוהפיוא ךיז לָאז ךיא ?וטסגָאז ,ןייש טשינ זיא'ס

 זַא ..,אטחה רחַאל ןיוש טסטלַאה וד זַא ,רעדורב ,ןמיס ַא זיא !ךיז ןעמעש וצ

 זיא'ס זַא ,טסניימ וד ןוא ףוג ןגייא ןייד טסעז . . . טשינ ןיילַא ןיוש ךיז טסנעקרעד וד

 גיל ,וטסגָאז ,לסָאי ךיא ...ןקעדרַאפ רעטעלב-ןגייפ טימ סע וטסליוו ,סדמערפ

 ,םלוע לש ומורב רָאג ןיב ךיא זַא ,ריד גָאז ךיא ןוא !?ךיא !קנַאב רעד רעטנוא

 טיירד טלעוו עצנַאג יד םירָאװ ,האנש ןוא האנק עשירַאנ ןייד ןטנוא ָאד עז ךיא ואוו

 בָאה רַאפרעד ןוא ...ןטייז עלַא ןופ יז ךיא עז רעבירעד ,לדער ַא רימ םורַא ךיז

 ,ןפנָארב-קנורט ַא ןסיגנָא רימ טסלָאז וד זַא ,ריד גָאז ךיא ןוא טשינ השונ ןייק ךיא

 ,ןיילַא םיא טימ ליוו ךיא לייוו ,ריד ךיא גָאז ,ןפנָארב לזעלג ַא ? טינ יצ טסרעה וד

 ןעז םיא ליו ךיא ,ןָאט סעומש ַא ךיא ליוו .ימצעבו ודובכב "רבד לעב, ןטימ

 וד ?ךיא עז ןרעב-דוד ?סָאד זיא רעװ !?ַאה ,רע טָאה םינּפ ַא סָאװ ,טנייה

 עשז-סָאװ ? ןרָאװעג טנייה סע וטסיב רעניימ-ןכש ַא ? תורכשה םלוע ןיא ,ָאד ,דגנתמ

 וטסָאה יצ ,ןעעז טסליװ וד ,וטסגָאז סָאװ ?קינייונסיוא ןופ סעּפע ךיז וטסרזח

 טסנעק וד יצ ,ןעז וטסליוו ,"ןמה ךורב; ?הכלהכ ןיד םעד ןעוועג םייקמ ןיוש

 קנירט ,לסָאי ,ךיא .ןיד רעד טניימ סָאד טשינ !דגנתמ ,היהת אל היה ?ןגָאז |

 רעבָא ,ןסעגרַאפ ןופ הגרדמ רעד וצ ןעמוקוצ ןענָאק לָאז'כ ,רָאי ץנַאג ַא ףיורעד

 תולאש ןייק לָאמנייק לָאז'כ ,טסייה'ס .יכדרמ ךורב זיב ןמה רורא ןופ ןסעגרַאפ שממ

 ....טרעקרַאפ בור זיא'ס זַא ,עז ךיא סָאװרַאפ ,תוקפס ןייק ,ןבָאה טשינ

 טסביולג וד ?סָאװ ...תולאש ןייק טשינרָאג :דיי ןופ דוס רעד זיא סָאד טָא

 ףיוא הדומ ריד זיא עשז-רעוו ? ףיורעד הדומ טשינ טסיב ? תודוס ןייק ןיא טשינ

 תופקה וצ ?וטסנייוו -- ןענייוו ךיד טסייה'מ ,רשאב ...7? תוצח ןרַאפ ןענייוו ןייד

 ,ןוגינ ןבלַאה ַא טימ לסקַא ןַא ףיוא וטסביוה -- ךעליירפ ןייז רעדיוו ךיד ןעמ טסייה

 םילד רזוע, :ךיז וטזָאלעצ ,*עילערַאק, יד ייב ץעגרע טּפַאכעג טסָאה וד סָאװ

 יד דָאש ַא זיא !טשינ וטספרַאד רעמ ,ריד רַאפ גונעג זיא סָאד ןוא "אנ העישוה

 ! דייר
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 "םירוּפ ןטוג ַא; .ונ .ומצעבו ודובכב *רבד לעב; רעד ,עקָאט ךָאד רע טייג טָא

 ?ַאה ,תובצע ַאזַא טימ סעּפע סָאװ ,ריד

 רע ןעוו ,םערָא ןרעטנוא קַאז-תילט ןטימ דגנתמ ַא יו סיוא טציא סעּפע טסעז

 ?טעברַא ןייק ָאטשינ ?הרוחש הרמ יד סע זיא סָאװ ..רחשה תולע ףיוא טרַאװ

 טזייו ,ונ ...?קנַאב ןרעטנוא וטסעז ןרעב דוד וליפא ,רוכיש ןגיל ץלַא טספערט

 זיא ץלַא ןעוו ,םינּפ ןייד וצ גָאלק ַא ןעוועג טלָאװ'ס זַא ,סיוא עקַאט ריד ךָאד

 ...לסָאי

 ריד ייב ייטש ךיא זַא ,רימ טזייוו וד ?ריד טימ ןצייר טשינ ךיז לָאז ךיא

 רעבָא רָאנ זיא סָאד !תמא ,רעדורב ,תמא ..,??עטנָאק, ַא טימ ךיוא לכיב ןיא

 -רעטנוא,; ןופ לחר הכלמ ןוא ,ןשָארג ןעצכעז ןייק ָאטשינ זיא'ס ןעוו ,טלָאמעד

 ךיוה ױזַא ןופ לָאמַאטימ ּפָארַא לסָאי טלַאפ טלָאמעד .ןגרָאב טשינ ליװ "לקנעש

 ןופ :ןכַאמ הנותח ףרַאד'מ סָאװ ,תרגוב רעד ףיוא ץכערק ַא ,הנווכב ,טוט ןוא

 ךיא וט רַאפרעד ...ןעמ ףרַאד ןטכירַאפ לויטש ַא ;בוח ַא ןעמ טנָאמ לטיילק

 טשינ רעטייוו ןיוש גערפ ןוא ןפנָארב-קנורט ןרעקרַאטש ַא ךָאנרעד דלַאב רעבָא

 לסָאי -- הב טלוש רוא ןיא איה שאה תדלותש ,ארדנמלסמ רמוחו לק; .ריד ךָאנ

 וליפא ..,"!המכו המכ תחא לע ,רעקיצניינ-ןוא-סקעז רענייר ,שא ופוג לכש

 סע זיא ,*!ינַאיּפ ליב, :דנָאס ןרַאפ ןרעפטנע טַאדלָאס רעד רָאנ זָאל ,םהינידב

 עניימ טשינ ריד טקעמש סע ?וטספיױלטנַא עשז'סָאװ ,ונ ..,רעפטנע ןַא ןיוש

 ןרעטכינ ַא ץעגרע ךָאנ טקַאּפעג ? טייצ ןייק טשינ טסָאה ...ךיא עז ,רעטרעוז

 !"העד ץראה האלמו, גנַאל טשינ ןיוש ,לרעדורב ןיינ ? ןגָאזםילהת ייב דגנתמ

 רגוא ,ןויער ןתמא םוצ ןעמוק טעװ טלעוו עצנַאג יד .ךיד ןרָאװ ךיא ,קנעדעג

 ןעלחר הכלמ טימ ריט ַא רַאפ ריט ַא ןעניואוו טעו קישטָאמס רעד ,"שבכ םע באז

 == -=- -- לקנעש-רעטנוא ןופ

 ,ןפנָארב-קנורט ַא ףרַאד ךיא זַא ,ןעוועג שיגרמ טסָאה ? סָאד וטסיג עקַאט רימ

 לזעלג ןייא ןשיווצ ןָאט ףור א ןעק ןעמ -- ןעמ זומ ןעקנירט ,היהיש ךיא םירָאװ

 ,רעפטנע ןַא ןָא ןרעטכינ ,ףױרַא ןביוא ,ןיהַא ןעמוק טשינ רָאנ ןעמ לָאז ,ןטייווצ ןוא

 ,רעדורב ,טרָאפ זיא'ס -- -- -- םירוּפ ןקיטסול ַא ,םייחל, םייחל ,ונ ,..םולשו סח

 ןיא ןעמ טָאה ,"אירוּפב ימוסבל םדא בייחק :ןענעקײלּפָא טשינ טסנעק ,ארמג ַא

 ,לסָאי ,ךיא ןוא ,םירוּפ זיב םירוּפ ןופ ןעקנירט זומ דיי ַא6 טשטייטעג עקרָאװ-טלַא

 לָאז'ס זַא ױזַא ,לזעלג ַא ןָא עקַאט עשז-סיג ,ונ ,ללכב ךיוא זיא "דע; זַא ,היגמ ןיב

 ...םירוּפ דובכל שממ ןייז
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 גח -ורסא

 סעּפע זיא ןצרַאה ןפיוא ןוא ,ןוז עדנדנעלב עמערַאװ ַא ,למיה רעָאלב .גח-ורסא
 ןסייוו ןוא סעּפע ןליוו סָאװ ,רעדניק עניילק יװ ,ךעלגנַאלרַאפ סעּפע ,קידנקנעב ױזַא

 עסיורג .סיוא ךיז ייז ןענייוו ,ןענייוו ןענעק רעבָא רעדניק ,ןליוו ייז סָאװ טשינ ןיילַא

 ...ץרַאה ןפיוא רעש סע טקירד ,סע טקירד ..,טשינ סע ןענעק

 ַא .קרַאמ ןפיוא ןא ןרָאפ רענעגעוו עלופ טימ םייזג .גָאט-קרַאמ זיא סַאג ןיא
 ןרעטיב ןרעווש םעניא טנָאמרעד ןוא םורַא םעד טקעוװ תומהב ןוא םירזח ןופ יירשעג
 בוט-םוי ןטכענ ךָאד זיא ייז ייב ךיוא ,ןענייז סָאד סעמַאכ ,ןרעױּפ . . .הסנרּפ ןדליג

 זיא טציא ןוא ,ןכש םייב ןגעלעג רוכיש טיוט טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב רשפא ,ןעוועג

 ,..1 ןריולרַאפ ןעד ייז ןבָאה סָאװ --- טַאהעג ןעד ייז ןבָאה סָאװ . ..סיוא ,סיוא ןיוש

 ,גח-ורסא

 רע טיירד .טרירעגוצ טשינ טַאטשרַאװ םוצ ךָאנ ךיז טָאה הכאלמ-לעב ַא

 טקוקַאב ,לוויטש עטצוּפעגּפָא רָאּפ ַא טימ רָאנ ,ןקידעכָאװ ןיא ןיוש בלַאה םורַא ךיז

 ןופ טפיוקעג ,טגָארט ,ןויבא ןַא דיי ַא ,רעטסוש לעטדיוט .רחוס השעמ ,דירי םעד

 -רָאג לטַאלַאכ םענעגייצ םעניא סיוא רע טעז ,ךעלּפעק ענינָאק עטלַא רָאּפ ַא ,סַאג

 ,רחוס-רעדעל רעטגָאירַאפ ,רעסיורג ַא יװ רָאנ ,רעטסוש ןייק יו טשינ

 ךיז רעװש .לטיה םענעטעמַאס םעניא ךָאנ םורַא ךיז ןעיירד ןדיי ערעלעדייא

 יד ןיא .ךיז ןיא טָאה טעמַאס רעד חוכ רענדָאמ ַא .סע ןָאטוצסיוא ,ןופרעד ןדייש וצ

 רעד ךָאנ ךיז טלגיּפש ,טעמַאס רעד יוװ רילָאק עבלעז יד ךיוא ,ןגיוא עצרַאװש

 "םכתדירפ ילע השק, .טשימעגנעמַאװצ רעצ ןוא דיירפ ןופ ץנַאלג רעקיטכענ

 -עצ רעייא דָאש ַא רימ זיאס .שרעדנַא רָאג ,טשטייטעג שרעדנַא םידיסח ךָאד ןבָאה

 טדיישעצ רעבָא לוכיבכ ,לסקַא ןופ לסקַא ,םערָא ןופ םערָא ןסײרּפָא סָאד ,גנודייש

 סָאד טמערַאוװרעד'ס ןוא סע טסיירט ...טשינ ךיוא עגר ןייא ,םולשו סח ,טשינ ךיז

 סע ןעק ."ןזָאלרַאפ טשינ טעװ ת"ישהג :ןוחטב ןוא גנונפָאה ליפוזַא טימ ,ץרַאה

 לביטש ןיא יבַא ...סנסײבנָא עזיולב יד טימ יאדכ זיא ,טַאלג ױזַא ןייגייברַאפ טשינ

 ?רעדנוזַאב סעּפע סָאװ .שיט ןייא םורַא יבַא -- ,ףיונוצ ןעמ טשימ ץלַא .ןעמַאזוצ

 ,םייחל ,ךעלזעלג עבלַאה וצ ןייז לָאז -- הנימ אקפנ ַא ,ןינמ ץנַאג ןייק טשינ זיא

 .ןבעג ט"ג לָאז רעמוז רעקידהסנרּפ ַא ,רעמוז רעטנוזעג ַא ,םייחל

 ,גָאט ןבלַאה ךָאנ ןגעק -- גח ורסא

 עקירעי-יירד עגנוי ייווצ .רדח סָאד ףיונוצ טמענ דמלמ-יקדרד רעד ,אנח

 טשינ טכער ךָאנ ןענָאק ,ךָאנ ןבלַאװש עגנוי ,טנעה עדייב ןיא רע טריפ ךעלרעדניק

 ייז טָאה רע יבַא ,יקדרד רעזייב רעכיוה רעד .טרעדעפַאב טשינ טכער ךָאנ ,ןעשטשיּפ

 יד ,הלשממ ןייז ןיא ןיוש ייז רע טָאה ,םערָא סעמַאמ רעד ןופ טרַאנעגסױרַא רָאנ

 סָאװ ,רעטומ רעד וצ ךעלּפעק יד קידנעיירדסיוא ,ןייוועג ַא ןיא ךיז ןסייר רעדניק

 ,טירט עקילעטשרעטניה טימ ךָאנ טייג

 ,ךָאנ ,ךָאנ יז טייג .ןענייוו סָאד ןרעה טשינ ןעק יז ,טקיטייו ץרַאה סעמַאמ ַא
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 קעװַא םיא ןגָארט סָאװ ,ןעגנוי יד ךַאד וצ ךַאד ןופ ךָאנ טגנירּפש סָאװ ,לגיופ ַא יו

 ןפיוא ףױרַא טלַאפ סיוא טשינ רעבָא סע טלַאה עמַאמ יד ...לגייפ עגנוי עדזַאינג ןייז

 טמוק .ןעמענ קירוצ ןיוש סע ליוװ ,ריא וצ ךיז טעילוט סָאװ ,בלַאװש ןקידנלּפַאצ

 ,קעשטַאמ ַא ,ונ ,תילכת ַא ,רע לָאז ,ןייג רע לָאז, : גנערטש ןוא ברַאה ,עטַאט רעד ןָא

 סָאד ןעמ טרעה לסעג ןרעדנַא ןופ טייוו .ּפָא סע יז טזָאל *1 ןייז רע טעוו קעטיָאװ ַא

 הרות סטיג :ןגיוא יד ךוטרַאפ ןטימ טשיװ עמַאמ יד ןוא *!עמַאמ,, --- : ןענייוו

 ץרַאה סעמַאמ רעד ןוא -- ,ןגָאז רע טעװ תיב-ףלַא ,ןענרעל על'השמ ריא רעבָא טעוו

 ,סיוא ןויסנ ןרעווש םעד טלַאה

 | | .וצ טכַאנרַאפ ,גח ורסא

 םוצ טיירג ,טנַאּפשעג ןיוש טייטש סעטכַאלּפ יד טימ דיוב ס'שזיירג לסּפעש

 עסיורג יד ןופ ןענייז סָאװ ,תוכאלמ-ילעב ,ןעגנוי .*גנָאשטָאּפ, רעװעשרַאװ ןטכַא

 ךעלשיוק יד טימ ןיוש ךיז ןערָאּפ ,ץרַאה סעמַאמ-עטַאט ןעיירפרעד ןעמוקעג טעטש

 זיא'מ עכלעוו ןיא ,סעינַארבוא עיינ עבלעז יד ןיא טצוּפעגסױא ,ןרָאפ םוצ קירוצ

 יד וצ ,קירוצ ,קירוצ ...רענעלַאפעג ,שרעדנַא ןיוש ןענייז רעמינּפ יד רָאנ .ןעמוקעג

 ץרַאה סָאד יװ ,ט"ג .ןרעלעק עקיּפמעד עצרַאװש יד וצ ,רעטסיימ ןופ ןגיוא עזייב

 -יירפ ,טייהיירפ ,ָא .טכוזרַאפ טייהיירפ גָאט טכַא םיוק טָאה'מ !טשינ סעּפע ליװ

 ןעמַאמ רעד רַאפ ,םירבח יד רַאפ רָאנ .ץרַאה ןיא ףיט ,ףיט ױזַא סע טקירד ..,! טייה

 -עג ַא ןיא ןפיטשמורַא םעניא רעצ םעד ןעמ טקנירטרעד ,סױרַא טשינ ןעמ טזייוו

 לסּפעש .לקעּפ סָאד לייוורעד ןטלַאה ,טימ ךיז ןעיירד סעמַאמ .טייקכעליירפ רעטכַאמ

 טרָאפ'מ .ןייא ןעמעלַא ןיוש טמוטש טייק רעד ןופ ןטכעלפ סָאד .ןָא טמוק שזיירג

 ,ךיז ןעּפילכעצ סעמַאמ .סע טסייה ,ןיוש

 סָאװ ,לרוחב קירעי-ףלעווצ ַא טימ עמַאמ עמירָא ןַא ךיז טנגעזעג לקניוו ַא ןיא

 ןייא .ןענרעל הרות ,ןיירַא הבישי רעסיורג ,רעטייוו ַא ןיא ץעגרע קעװַא ךיז טזָאל

 עמַאמ יד ,ןּפַאכ טשינ םיא לָאז רָאטקודנָאק רעד ,חומ ןייז קידנקערש טגָאי קנַאדעג

 ךָאנ סױרַא יז טּפעלש ייברעד ןוא ,הרות רעקילייה רעד ןופ תוכז ןיא םיא טסיירט

 !ןבעג הצע ןַא ןיוש רימ ל'כיא ,םענ ,םענ ,ַאנק :רענעצ ןטרָאּפשעגּפָא ,ןרעטיב ַא

 טרעּפמַא לגנוי סָאד ...*!ןבעג וצ ןבָאה םיא וטסעװ ַאנ ,סייוו'כ ,עשר ַא רעמָאט

 רעד ןופ ערעשטעיוו יד וצ רע טמענ סָאד זַא ,טסייוו רע ,ןעמענ טשינ ןָאק רע ,ךיז

 ...בוטש רעצנַאג

 טקַאּפעגנָא טציז םלוע רעד ,שטייב רעד טימ לָאמ עכעלטע טלַאנקעצ לסּפעש

 סָאד רעירפ עגר ַא טָאה סָאװ ,סּפינש םענירג ןטימ טעצַאפ רעכיוה רעד .םוטש

 רעד ןופ ןּפָאטשנָא ןיוש טציא ךיז טזָאל ןוא דניק ַא יו טציז ,טרעקעגרעביא לסעג

 טימ טשרעוצ סױרַא טריר דוב יד .טיורב ןוא לגייב טימ סענעשעק עלופ עמַאמ

 לסעג ןיא ןוא .תוחוכ עלַא טימ ךיז ןסירעגּפָא יו שער דלַאב רָאנ ,טירש עמַאזגנַאל

 ... בוט"םוי ןופ ןמיס רעטצעל רעד ןעגנַאגעגסיוא ןיוש ,ייוו קיטש ַא ןעגנעה טביילב
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 ןוחטב
 / ('םיבוט ןב; ַא די א) -- טחצי בקעי

 (בייוו ןייז -- חרש

 (רוחב הווצמ-רב ַא ,ןוז רעייז) -- לבייל

 (רעדניק ערעגנוי יד) -- עליחוח ,עליהשמ

 (רַאלָאטס ַא) -- ןמלז

 ,שיט ןפיוא .טכַאנײב .לבעמ םערָא לסיב טלַא ןַא ,לביטש קיצנייא ןַא
 טציז קחצי בקעי .לפמעל סָאד טייטש ,לרעלעט טיירדעגרעביא ןַא ףיוא
 ואװ ,ךיק רעד יב לקניװ ןיא ,טײהרעליטש טנרעל ןוא ארמג ַא יב
 ; סעילפָאטרַאק עלעטסעק ַא רעביא הרש טציז ,רעיפ ַא ךיז טנערב'ס

 קידנציז ,ךיז ןליּפש רעדניק ערענעלק יד .טיקטפיטרַאפ ַא טימ טלייש
 ,ץלָאה לקיטש ַא רעסעמ קַאה ַא טימ טעשעשט עליהשמ .דרער'ד ףיוא

 !ןעגנירדעג זיא ,"הנימ"עמשא :(ןינע ןַא טקידנערַאפ קחצי בקעי |

 טגנעה סָאװ ,רעגייז טנַאװ םוצ טקוק ,ארמג רעד ףױא עליישטַאפ יד קעווַא טגייל)

 טמענ) ?ןיינ בלַאה ,ןייז ױזַא ןיוש לָאז !ַאװָא :(רעטסניפ רעד ןיא בלַאה ןגעקטנַא

 -ָאטס ןייד ןוא (עזיוּפ א ךָאנ) ,ױזַא ןיוש זיא יאדװַא (?רעגייז-ןשַאט ןייז סױרַא

 ...שודיח ַא .הכאלמ רעד ןופ טשינ ץלַא ךָאנ ןעמ טעז שזרַאל

 ןבעל ןיימ ןופ וטסליוו סָאװ ?וטסליװ סָאװ :(ןלייש סָאד קעווַא טגייל הרש

 ,ךיד ךיא גערפ ? סָאװ ,ןבָאה

 ךיא בָאה סָאװ :(קיטייז ;לברַא ןיא טנעה עדייב טקוררַאפפ קחצי בקעי

 ןדייז םעד ,םידיב ּפָא םיא טחש ןעמ ןוא דניק ַא ןעמונעג טָאה ןעמ ? ןלעװ וצ ןעד

 ,שזרַאלָאטס ַא .טשינ דער ךיא ? שזַאלָאטס ַא רַאפ ןכַאמ ןעמ לָאז לקינייא ןַא ס'לריאמ

 רָאג ןרעװ ריד טע'ר ,ּפָאק ַאזַא טימ ,סעכלעזַא טָא ,ןיינ ...יתית יכיהמ--

 רשאב ןוא ? ןעד סָאװ ,םירָאװ .גנוי-רקפה ַא ,ץעלָאװָאמַאס ַא ,רעקיירטס ַא ןכיגניא

 ?קע ןַא ,הלילח ,ןיוש זיא ,ףרַאדַאב ןעמ יוװ ,ױזַא טשינ זיא טייצ יד לייוו ? סָאװ

 - ,+..עמַאמ יד ץלַא ? רעוו ןוא ? ןוחטב ןייק ,הלילח ,ןבָאה וצ טשינ דיי ַא ןיוש ףרַאדַאב

 רַאפ ןלעטש ןייג רשטא ךימ ךילָאז 1 ןבָאה רימ ןופ וטסליוו סָאװ :(זייב) ה ר ש

 סָאװ ,גנוריצ ךָאנטימ ךס ַא סָאד (רעגניפ יד ףױא טנכער יז ?ַאה ,ןישעװ ַא

 זיב ,םשה ךורב ,ןבעגעגקעװַא ןיוש ריד ךיא בָאה ,ןעמַאמ ןייד ןופ ןגירקעג בָאה'כ

 סנשיק יד ,טצעזרַאפ --- שובלמ ַא ,ט'רטּפעג ךיוא --- ץַאלּפ ַא טַאהעג .שירק ןייא

 ...ןצעזרַאפ וצ סָאװ ָאטשינ ןיוש ,ט-ג וצ טביולעג . . .רעפַא ּפָאק ןרעטניה ןופ

 ןיוש זיא -- ץַאלּפ ןייק טשינ ןוא גנוריצ ןייק טשינ זַא א :קחצי בקעי

 ?אה ,טשינ ךיוא גנונפָאה ןייק ןיוש ןעמ טָאה ,טלעוו רעד ןופ קע ןָא

 ךיוא טגָאז ןילַא טיג !ָאי יאדווַא יָאי ,ָאא :(רעסעמ ןטימ םיא טלטייט) ה רש

 ןעמ טפרַאוו ּפולָאּפ ןכרוד !ןפלעהוצ ריד ל'כיא ןוא ,וט שטנעמ וד :ענעגייא'ס

 !קחצי בקעי ,ןייא טשינ רָאנ ךיז דער ,ּפָארַא טשינ םענייק
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 -עג זיא ןביוא ,"אפוג; :(לוק ַא ףױא ןענרעל ךיז טמענ ק ח צ י בקעי

 | | ..יןענַאטש

 טשינ ןָאק ןעמ זַא !ױזַא עקַאט ,ָאי :(רעביא םיא טיירש ,ןרערט ןיא הרש

 הריד רעד ןופ ןוא ?וטסגָאמרַאפ סָאװ ,ךיז ןכערַאב !רעטנורַא ןעמ זומ ,רעבירַא

 !ףליה ַא רַאפ ןעוועג חוטב ױזַא ךיא טלָאװ ?ןפרַאװסױרַא טשינ ךיד ןעמ טעוװ

 .ןרערט יד ךוטרַאפ ןטימ ּפָא-טשיוו ,ךיז טעפילכרַאפ)

 ןדייר טמענ רע עניו ס'הרש ךיז טרעה'ס ,ליטש טבייללב)קחצ י בקעי

 טשינ ןליפַא רָאט ןעמ זַא ,השעמ יד ךָאד זיא סָאד :(ןָאט ןדנטעב ןליטש א טימ

 ,טשינרָאג ןיוש ךָאד ךיא בָאה ,ןיוש ...ןענייוו ןעמ טמענ דלַאב זַא ,ךיוא ןדייררעביא

 ,..םירוסי יד ךָאד ןדייר סָאד ?דייר'כ רשאב ?וטסנייוו סָאװ ,טנייוו ענעדיי ַא

 ?ןעוועג סע זיא ןעוו ,טלעמונַא ָאד .םילכ עכלעזַא טימ לגנוי ַא ,טייקיניילק ַא סעּפע

 ,ײגטנַא'כ זַא ,טניימעג ךיא בָאה ,היבו הינמ ,ארבס ַא טגָאזעג רימ רע טָאה .תבש

 ןכַאמ ןפרַאד סָאד ןעמ לָאז ףוסל !סעכלעזַא ןופ ןעמוקסיורַא ָאי סעּפע ךָאד ןָאק ,ונ

 ,..שזרַאלָאטס ַא רַאפ

 וטסלָאװ ,ןענכעררעביא ןלעוװ רעבָא טסלָאז וד זַא :(ןייא ךיז טליטש) ה ר ש

 טייג רע יװ ,ןקוקוצ טשינ ןעק ךיא .ָאי ךימ ,טשינ טרַא ריד רָאנ .טדערעג טשינ

 ,בוטש ןיא רע טציז ךָאװ עצנַאג ַא ,אלימ .סעװרָאב ,ןסילשעגּפָא-ןסירעגּפָא םורַא

 ךָאד ךיא טלָאװ ,ךלוה םעד ןיא סױרַא-יײג ַא טיג רע -- תבש רעד טמוק'ס .ןיוש
 ...ןיירַא דרע'רד ןיא רעסעב

 -ַאק ַא ןיא ןרָאפמורַא ןיוש רע טעװ סע טסייה ױזַא א :קחצי בקעי

 הרות רעד ןופ דוסי רעצנַאג רעד זַא ,ןסיוו רעבָא טסלָאז ןעוו ?ץיּפש ַאנ עטער

 ןייז ךיוא לָאז רעסַאװ לסיב סָאד ןוא ,ץלַאז טימ טיורב --- *רעצ ייח / רעד רָאנ זיא

 -ייג טנייה ...םימכח עקיליײה ערעזדנוא ןגָאז ױזַא .,.טלייטעגוצ סָאמ רעד טימ

 טייג ףוא ךיז טביױה רע) ...ענעדיי ַא ןײטשרַאפ וצ עקיזָאד סָאד עשז-ביג ןוא עשז

 ,ןעד ךיא גָאז ,יתית יכיהמ (עטילפ רעד ףיוא טנעה יד ךיז טמירַאוװ ,ךיק רעד וצ וצ

 ,ןייז םחרמ ךיז לָאז רעטשרעביוא רעד ןיוש עקַאט זיא'ס ?טכערעגמוא טסיב זַא

 ןגעווטסעדנופ ...טוג ץנַאג ןעמ טסייוו ,ונוק תעד לע ריבעמ זיא תוינע .ןלציל אנמחר

 סח ןָאט ךָאנ ןעמ לָאז סָאװ .רעקירעדינ לּפַאטש ַא טימ דימת ןקוק וצ דיי ַא ףרַאד

 ,סע ךָאד זיא רעבירעד .ךיוא טּפעצער ַא ךָאנ ףרַאד ןעמ זַא ,םעלַא םעד וצ םולשו

 ?טנורג ַא סעּפע טָאה טכעלש ?טכעלש ןגָאז ןעמ רָאט

 ךיא ? רָאג "ןעמָאנ ןבילק ןייז ןופ סָאד זיא רשפא ? ךיא גָאז סָאװ ןא :הרש

 ןטימניא ןמלז ןָא עשטשינעוו ךימ ּפַאכ ,םולח רתוּפ ןייק ןופ ןסיוװ וצ ןָא טשינ ביוה

 ייב ,רימ ץביולג ,ןעלבייל רעייא ןעמונעגוצ טלָאװ'כ,, -- רע טכַאמ --- "הרש, .סַאג

 רעד רַאפ ,ןעמונעג טשינ ךעלברעק טרעדנוה רעטנוא הטורּפ ַא ךיא טלָאװ ןרעדנַא ןַא

 ליכיא זַא ,ןעעז טע'ס : ןשָארג ןעמָאנ םעד טשינ ךיא גנַאלרַאפ ךייא ייב ןוא ערעל

 ,ןשטנעמ ,ןייז טנוזעג רימ טסלָאז ,ונ . . ."ןדירפוצ ןייז ךיוא ריא טעוװ ,ןדירפוצ ןייז

 םעלַא םעד ןופ ןוא ?טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא סרעסעב ןבָאה ךָאנ ןעמ ףרַאד יצ
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 -ָאטס, ,"שזרַאלָאטס, ,ךימ טנערב ןוא ךימ טָארב רָאנ .ןסיוו טשינ ץלַא רע ליוו

 .(טייקלענוש ַא טימ ןלייש טמענ יז) *שזרַאלָאטס, רָאנ ,רעמ טשינ טרעה ןעמ ; *שזרַאל

 :(רעצ רַאפ דרָאב יד טסייב ,בוטשש רעד רעביא ןזײרּפש טמענ) קחצי בקעי

 ! רעסעב טשינרָאג ןיוש ףרַאדַאב ןעמ זַא ,םירובד ןיוש ךָאד ךיא רעה דניצַא ,ױזַא

 !ןיוש ךָאד ךיא רעה ױזַא רָאנ ,לייוורעד ףיוא טניימעג רָאנ ץלַא בָאה'כ ,ךעלרע

 טסָאה ,קחצי בקעי ,וד זַא ,טסייה'ס !?ןיוש קידנעטש ףיוא שזרַאלָאטס ַא ,טושּפ רָאג

 -ץגּפָא טָאה ױזַא ?ןרעװ וצ טכירעגפיוא גנונפָאה ןייק טשינרָאג םולשו סח ,ןיוש

 ,ןייז םיכסמ ,ןײטשַאב ױזַא ךיוא לָאז ךיא ,ןעמ ליוו רימ ןופ ןוא ! עמַאמ יד ט'נקסּפ

 .(ךעלצרעמש טמורב) ...'ױזַא ,סע טסייה ױזַא |

 ,ןגָארט רָאנ ךימ ןלעוװ ןגיוא יד ואוו ,קעװַא ייג ךיא :(ףיױא ךיז טפַאכ) ה ר ש

 רעד ןיא דרָאב טסיופ ַא טימ ,ןייטשש טביילב קחצי בקעי ,סױרַא טפיול) ! ריד ךיא גָאז

 (קידנעמורב ,ּפָאק ןטימ טלקָאש ,ארמג רעד רעביא ,טנַאה

 ,ןָאטעגנָא שינויבא ,?גנוי ַא ,לבייל ןירַא טמוק סע ןוא ריט יד ךיז טנפע סע)

 טבילב רע ,לטערב יינ לקיטש ַא טנַאה ןיא טגָארט .למינפ לדייא ט'נחַאב ַא טימ

 ,(הרש ןפיולוצניירַא טמוק ךיילג .רעכיז טשינ ןייטוע

 רעקײטּפַא םייב טעברַא ןעמ .לטערב לקיטש ַא עמַאמ וטסָאהט :לבייל

 ןעמענ םיײהַא ןסייהעג ךימ סע ןמלז טָאה ,ןריט

 לקיטש ליואוו ַא עקַאט ןבעל'כ :(טנַאה רעד ןופ סױרַא םיא סע טּפַאכ) הרש

 ןבעלרעד סע לָאז ןעמ ,ןטלַאהַאב ןיוש סע לעוװ'כ .ןקַאהעצוצ סע דָאש ַא ,לטערב

 ,טנַאה ענעגייא יד יוװ ,ןעמוק ץונוצ טע'ס .בוט םוי ףיוא ,טנוזעג טוג ַא טימ

 ,ןלעפ טשינ טע'ס ,טעברַא יד ןָא טשרע ךָאד טביוה'ס !ייג ןיֹוש יג :לבייל

 ...ערעסעב ןייז ךָאנ טעוו'ס

 לָאמַא טנעקעג ןיוש ןעמ טלָאװ רשפא :(ךיק רעד ייב ךיז טערָאּפ הרש

 ?ערעשטעיוו לפעל'ס ןבעגפיוא ןיוש לָאז'כ בירעמ ןענווַאד

 ארמג יד טכַאמרָאפ ,עליישטַאפ רעד טימ םורַא ךיז טלטרַאג) קחצי בקעי

 וצ קעוװַא ךיז טצעז לבייל ,ןענווַאד לקניוו ַא ןיא קעווַא ךיז טלעטש ,שטיינק ַא ףיוא

 (רעדניק ערענעלק יד

 -וצפיוא טיירג ,טנעה יד טגיילרַאפ ,ךיק ועד ייב טייצ עצנַאג יד טייטש הרש)

 טנפע'ס ,הרשע הנומוש רעד ןופ ןייגסױא טמענ קחצי בקעי ;ערעשטעיוו יד ןבעג

 ןפיוא ךָאל ַא טימ לדיי קידעבעל ַא ,שזרַאלָאטס ןמלז ןירַא טמוק סע ןוא ריט יד ךיז

 ,(סענישזורטס עטיירדעג דרָאב רעלופ ַא טימ ןוא סינּפ

 קידנגָאז ,לקניוו ןיא טייטש סָאװ קחצי בקעי וצ) !טנװָאינ ןטוג ַא :ןמלז

 !קחצי בקעי 'ר ,טנווָאינ ןטוג ַא (יונילע;

 ףיױא טסַאג ַא !רָאי טוג ַא ,טנװָאנ ןטוג ַא :(קידנגנירּפשפיוא) התרש

 .עקטערָאבַאט יד ךוטרַאפ ןטימ ּפָא טשיוו) רעדינַא טציז ,תונמאנ

 סָאד רָאנ ךייא בָאה'כ ?ןציז ןעמוקעג ןעד ןיב'כ :(ציז טשינ לױװ ןמלז
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 . . . סעװרָאב ענלָאּפ טייג לגנוי'ס זַא ,(ןָאט ןרעליטש ַא טמענ) ןגָאז טלָאװעג ענייא

 סייו'כ !?טשינ סייו ךיא ,סָאװ אלימ :(ּפָאק ןטינ טייצ ַא טלקָאש הרש

 בָאה ,ןבָאה תונמחר טרָאפ לָאז למיה ןיא רעד ,טרָאפ ךָאד טפָאה'מ רָאנ ,טוג ץנַאג

 ...לוװיטש רָאּפ ַא ןגעוו ןעעז וצ עטשרע סָאד טנכערעג ךיא

 !טשרע טנכער ריא .תוישעמ ערעײא ןטרָאד רימ ןגױט סָאװ :ןמלז

 ,קינשַאמַאק םעד ,ןעלסּפעש ןיימ ןפורעגניירַא טנייה ךיא בָאה ,סע זיא עשז-רעבירעד

 .ןרעיוא יד רעביא טָאב ַא טגנַאלרעד רימ טָאה רע .סָאמ ַא ןעמענ ןסייהעג םיא ןוא

 -שוויטש רָאּפ ַא ענישטלגנוי ַא רַאפ ? עגושמ וטסיב יצ ,לסּפעש,, םיא וצ ךיא ךַאמ

 גָאז ..."לוויטש זיא'ס ,ךעלעוויטש ןייק טשינ זיא'ס, ,רימ וצ רע טכַאמ ."ךעל

 טע'מ !סָאמ ַא ןעמענ וצ ךיוא ךָאד ןעמ ףרַאדַאב ,לוויטש זיא'ס ,ָאיא ,םיא וצ ךיא

 ,עווָאמיזאג ןייז ייז ןלָאז ,ךיא גָאז רָאנ .טיָאװ ןָא ,לידבהל ,ןוא בר ןָא ןעמוקכרוד

 ךיז טצַארק) .טכַאמעג ןייז ןיוש לָאז ,ןכַאמ זַא .ןיוש ךיא בָאה רוטַאנ ַאזַא ."טנוזעג

 אלימ טסייה'ס ,זַא ,ןגָאז ןעמוקעג ךייא ךיא ןיב ? עשז-סָאװ זיא (טייהנגעלרַאפ ןיא

 ריא טלָאז ,סע זיא עשז-רעבירעד . ..ןָאט וצ בָאה'כ ןענעמעוו טימ ,ןסיוו טשינ לָאז'כ

 רָאּפ ַא ןבָאה ןיוש טעװ רֶע רָאנ ...טשינ ךיא ףרַאדַאב רעטייוו ....זַא ןקנעדעג

 זיא'ס זַא ,עדָאנָאּפ ַא זיא ןסיורד ןיא (רענלָאק םעד ףױא טלעטש) לוויטש עטוג

 !טכַאנ עטוג ַא רימ ץ'טָאה .ייג'כ ,ונ ,ןפרַאװאוצסױרַא ןטַאט ןטוג ַא הריבע ןַא

 סָאװ ,רָאנ טעז :(עטשימעצ ַא ןענַאטשעג טייצ עצנַאג יד זיא סָאװ הרש

 רימ ןלעװ ףליה ןייז ,ט"ג טימ ! רָאי טוג ַא ,טכַאנ עטוג ַא (טייג רע) ? לייאעג רעד זיא

 (ריט רעד רעטנוא ןופ טרעהי'מ .ּפָא) ?ּפמָאל ןטימ ןטכייל-וצ רשפא .,ןדירפוצ ןייז עלַא

 .טכַאנ עטוג ַא ,טכַאנ עטוג ַא !טשינ ףרַאד'מ

 -עג קילגמוַא ַאזַא טָאה ךימ ןוא (בוטש ןטימ ןיא קעװַא ךיז טלעטש) הרש

 ' רָאה עטסדנימ יד ףיוא ןייז הבוט ריכמ ןלעוו טשינ ךָאנ לָאז שטנעמ ַא זַא ,ןפָארט

 רָאנ .לוויטש זיא לוויטש ,טשינ סע ייטשרַאפ ךיא זַא .תמא םעד ןגָאז ךייא לע'כ

 -פיוא ןַא סעּפע ןופ ןסיוו ןביוהנָא ךיוא ןיוש לָאז'כ ,טייצ ןיוש זיא רשפא ? רשפא

 .(ץלַאז וא טױרב ,לכעטשיט ַא שיט ןפיוא קעווַא ןדירפוצ טגייל) ?שינעטכיר

 ,טרָאו ַא סױא טשינ רע טדער ןסע ןופ טייצ עצנַאג יד ,ךיז טשַאוו קחצי בקעי)

 !לבייל (ןשטנעב סָאד קידנקידנע ּפָא טצפיז

 ?עטַאט ,סָאװו :ל ב יי ל

 וטסרעה  (ּפָארַא ױזַא טדער ןוא דרָאב שטשרָאג ַא סא טיצ) קח צי בקעי

 וטסייו ,רועיש ַא ןכַאמ לָאז'מ זַא ...זַא ,ָאי .ןלָאפעגנייא רימ זיא'ס סָאװ ,ךָאד

 זיא סָאד !"יזאגלא ט"יר, ןטימ "תורוכבא וטסרעה .ןענרעל ןייש ַא רָאג ? סָאװ

 ןעמענ ךיז לָאז'מ זַא ,ױזַא יו וטסייוו ןוא .ןייגוצסיוא ,ריד ךיא גָאז ,ןענרעל קידלכש ַא

 . !רעטניװ ןרעביא תורוכב ץנַאג ןייגכרודַא ןוא

 ?עץטַאט ,יזאגלא ט"יר ןטימ :לבייל

 ןטימ רדסכ ?ןעד סָאװ רָאנ ,וטסרעה :(טרעטיההעגפױא קחצי בקעי

 סָאד טמענ רע) .דלָאװעג ַא ,ריד ךיא גָאז ,תוטיש טייג ןיירַא רעטייוו סָאװ ןוא ! ט"יר
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 ןָא טמענ ,בױטש םעד ּפָא טזָאלב ,ארמג עניד ַא סױרַא טמענ ןוא לקנעש םוצ לפמעל

 טע'מ זַא ןוא ...םיתוטש זיא ץלַא סָאד ,ךימ וטסייטשרַאפ (טנַאה רעד רַאפ ןעלבייל

 ! סעּפע ןָאטעגּפָא טָאה'מ זַא ,ןסיוו ןעמ טע ,תורוכב ,םשה הצרי םא ,ןײגכרודַא

 ףױא לענש טכַאמ ,אתכסמ רעד וצ טייקיריגיײנ ַא טימ טקילב ל ב י י ל

 ,(ארמג יד

 וצ ארמג עצנַאג יד וצ טקור ,ןעלבייל קעװַא ךיז ןבענ טצעז קחצי בקעי

 הרש) . . . "ורומח רבוע חקולה; :(ןענרעל לוק ךיוה ַא ףיוא ךיילג ןעמענ עדייב ,םיא

 קעווַא ךיז טצעז ןוא סעפעג סָאד ּפָא טשַאו ,רעדניק ענעּפָאלשעגנייא יד סיוא טוט

 טמענ ,ןטימניא ןייטשש טביילב קחצי בקעי .ןעמישזדנייא ךיק רעד ייב עלעקניוו ַא ןיא

 טלמירד לבייל .רעליטש ,רעליטש ץלַא ךיז רַאפ טעקמָאב ,ךַאז עברַאה ַא ןרעלקכָאנ

 ,לָאמַאכָאנ ,קיטכיר ןיוש ,ונ (טשינ טקרעמַאב קחצי בקעי ,ארמג טייז ןייא ףיוא ןייא

 ? ַאה ?לבייל ,רָאג טפָאלש וד ,סָאװ !לבייל ונ . . .סָאװ זַא ,ןגָאז לעװ ךיא זַא דלַאביוו

 .(ּפָאק םענעּפָאלשעגניא םעד טקעוו רע)

 ןייז ןיוש לָאז ?ןבָאה םיא ןופ וטסליװ סָאװ :(טייהרענעּפָאלשרַאפפ הרש

 .(ןייא קירוצ טלמירד) ...!טשינ רימ זיא ייוו יוא ,טכַאנ רעקיטנייה ףיוא גונעג

 ,אמ (רעמ טסשינ םיא טקעוװ ,םינפ סלבייל ףיױא קידנקוקק) קחצי בקעי

 ךיז טביױה ןרעטש םעד טבייר) ןָא ךיז טעװערָאה ןעו-סָאוו ,דניק ַא ,דימ ךעבענ

 .טעינ טקרעמַאב רע רָאנ ,ןלַאפּפָארַא טמענ לפמעל ןיא רעייפ סָאד .ףיוא לָאמַאטימ

 ןיוש ריא טוט'ס זַא ןוא ,סױרַא סע יז טדער ,ענעדיי ַא זיא יז :(ליטש ךיז וצ טדער

 םיכרד ענייד'ס .ןגייווש ףרַאד ןויער-לעב ַא ,ןיינ ...ןענייו יז טמענ ,ייוו רָאג

 "הלש הינסכא לע תרזוח הרותה? : ןגָאז ל"זח יד אמתסמ ...ןייז רהרהמ ןעק רעוו

 ןייז עגר ןייא ןיא ןעק ,טציא טשינ סע עז'כ ,אלא !גָאט רעד יו רָאלק ױזַא סע זיא

 םייב ןטלַאהרעד ןענעק ךיז לָאז'כ ,למיה ןיא עטַאט ,חוכ רָאנ רימ ביג !ןעשעג ץלַא

 ןיאב ,ןיינ ,ןמלז ןייק טשינ ןוא ןפלעה רימ טסעוװ וד זַא ,חוטב ןיב'כ .ןוחטב לקיטש

 ,ןלָאצַאב םיא לע'כ ,ונ ,ונ ? לוויטש יד ,סָאװ אלא ,(טזיירּפש ,טזיירּפש) .טשינ ןפוא

 ַא ןייז לָאז ? ױזַא ןוצר ןייד סע זיא רשפא !הנורחא הטורּפ דע ,םשה הצרי םא

 ןייד ןופ טייצ יד ןייז טע'ס זיב !לייוורעד ףיוא רָאנ ,ָאי ,לייוורעד ףיוא ,תודמולמ

 ,רַאפרעד ,הלילחו סח ,ןָאט טשינ סע ייג'כ ,שאיימ טשינ הלילח ךיז ןיב'כ .ףליה

 רימ טסעוװ ,רעירפ יו ןוחטב רעמ טימ ךָאנ ,טרעקרַאפ ! ןיינ ...ןיוש ,לייוו ,לייוו

 ענעלַאפעגּפָארַא סָאד גנילצולּפ טקרעמַאב ,ןעלבייל רע טקעוו קיטומ) !ןפלעה יאדווב

 ןוא לזעלג ןכרוד ןפיול ןקנופ ,ןעלקַאשעצ סע טמענ ,עלעינַאב סָאד טּפַאכ רע ,רעייפ

 טפָאנ ןּפָארט ןייק ָאטשינ ,סיוא טייג לּפמעל סָאד :(רענעלק ךָאנ טרעוו רעייפ סָאד

 ןטימניא ,דָאש א 1טציא ןעמ טוט סָאװ .(טלפייווצרַאפ ןייטש טביילב רע) !וליפא

 ּפָארַא ךיז טצעז רעייפ סָאד יו ,וצ ךיז טקוק ,פָא טצפיז) ?ןיבמ ַא טסיב .ןינע ַאזַא

 זַא ,ןייז ךָאנ ןעק'ס ,ךיז טכַאד'ס ,ַאנ ,ַאש (ףיוא גנילצולפ ךיז טּפַאכ ,לצעּפַאק ןיא

 יד ןיא ןכוז קידנלַײא טמענ.רע) !ענעשעק ןיא ןעניפעג ךָאנ ךיז לָאז רעסקעז ַא

 .(סענעשעק
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 םימי העבש ףיוא

 (ןקז ַא דיי ַא) -- ןיד ביל ר

 (ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא ,ומוקמ-אלממ ןוא ןוז רעטסטלע ןייז) -- סולש

 (רעטכָאט ערעטלע ןַא) -- עליהחרש

 (לדיימ ַא) -- עליהטבר

 (רצייגנייא רעקידנעטש א ,םכח-דימלת ַא ,דיי ַא) -- חירכז ר

 םיביגק ייווצ

 ןקיאייברעד ַא ןיא טריפ ריט ןייא .םירפס קנעש םורַא ,בוטש ןיד-תיב ַא)
 ןיא סױרַא ןעייג סָאװ ,רעטסנעפ ייװצ .ןסיורד םוצ עטייװצ סָאד -- רעמיצ

 -בלַאה א טימ ּפמָאל א טנערב שיט ןפיוא .טכַאנ .ןפָא ןייטש ,לדעס ַא

 ,ביל 'ר .םירפס ענעפָא ןפרָאװעגנָא ןגיל סע .ןייש רעגירג רענעכָארבעגּפָא
 ,ןכיילגסעד הירכז י'ר ,סרעדנַא ןַא ןיא עליו עלַא ןייעמ זיא ,ןגיובעגרעביא

 ןעיטש לסיבַא טקורעגּפָא .האיר ַא טגיל סע ,לקנעב ַא טייטש שיט ןבענ
 ,(טייקליטש עדנקירד ַא .םיבצק ייווצ

 ...אתועירל יתרת ַא :(ליטש רעד ןיא ,הירכז 'ר וצ ױװ ןיד בייל 'ר

 .רעווש רעייז ,רעווש רעייז

 !יאדװַא ,אמ ? סע טסייה תודוקנ יד :הירכז 'ר

 -עג ַא טימ ּפָאק םעד סױא טיירד ,רפס סָאד קידנכַאממצ) ןיד בייל 'ר

 - ,ןָאטוצפיוא סָאװ טשינרָאג ָאטשינ זיא'ס : (טייקנלַאפ

 !ןענַאטשעג טשינ .ףוס ַא ונ :בצק רעטשרע

 ןופ טולב סָאד עלָאּפ ַא טימ ּפָא טשיוו ,האיר יד טמענ בצק רעטייווצ

 ! ףיורעד זיא'ס שינעטעפ עזייב ַא (קידנעייגּפָא) ! ףירט זיא ףירט זַא ,אלימ : (לקנעב

 .(ּפָא עדייב) . . . ןסערפנָא ךיז ןלָאז ייז טרעשַאב

 ןפימ ןיא ןייטוע טביילב םירפס יד זיױוקיצנייא קידנלעטשנײרַא) בייל 'ר

 ךָאנ) !ןענירעד זיא רע ,ןענרעל םיא ךָאד רעה'כ ,ָאי : (עלייוו ַא וצ ךיז טכרָאה ,בוטש

 ...ןבעל ןוא בייל טימ ,ןעוועג תויח ץנַאג ןייז זיא הלאש ערעווש ַא (עזיוּפ ַא

 -רַאפ'כ ,טשינרָאג רָאנ ...םולשו סח ,יע !ךיוא טנייה םתסה ןמ :הירכז 'ר

 סייוו'כ .ןגָאז וצ ךייש טשינ ךָאד זיא ,ונ ,הושב הוש ױזַא טשינ םתסה ןמ ,ךָאד ייטש

 רָאנ ...ץלַא זַא ,ךָאד עז ףיא יו טייצ ַא ןיוש .ספות ןיב'כ רָאנ ,סָאװ .טשינ וליפַא

 ,דניק ןדייז ַא תמאב ךָאד זיא רע ,טשינ ײטשרַאפ'כ ! םולש רימ זיא לודג שודיח ַא|

 ...רימ לודג שודיח ַא עקַאט

 ...ייז וצ טשינ רעק רע ,ןפוא-ןיאב ,ןיינ :(ךיז וצ ױװ ןיד בייל 'ר

 | | | יי . ..םיכפה ייווצ

 ךיא ,רימ טגָאז ןייד בייל 'ר ?*ייז ַא רַאפ סָאװ וצ :(טרעדורעל הירכז 'ר

 ? אה ,רעשימייה ַא ךָאד ןיב

 ףיוא דיי ַא ליװ סָאװ ןוא ,טלַא ןיב ךיא :(קירוצ -ןוא ןיה טזיירפש) בייל 'ר

 תומילְׁשַב ךרבתי םשה ןעניד ןענעק וצ החונמ עלעציּפ סָאד ,החונמ ? רעטלע רעד
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 ,עצנַאג ןייז שטָאכ ןלָאז ...?געט רָאנ רשפא ,סייוו רע שטָאכ ,ןרָאי עטצעל יד

 ןפימניא ןייטש טבילב רע) ?וצרעד חוכ טַאלג ןעמ טמענ ואוו ...ןכָארבעצ טשינ

 .,תונויסנ וצ חוכ טַאהעג ךיא בָאה ,ןעוועג רעגנוי ןיב'כ ,(ּפָאק ןטימ טלקָאש ,בוטש

 ּפָארַא טייג דניק ַא יו ,טסעז ? סרערעטיב ָאד ןעד זיא .םירוסי עטסרעטיב יד וצ

 (רעקרַאטש טנַאּפש) ! תולבא עקידעבעל ַא ,טייהרעקידעבעל סיוא רימ טייג ,געוװ ןופ

 ןעמ טמענ ואוו ,רעטלע רעד ףיוא רָאנ ...רעצ רעד רעסערג ךָאנ ,השוב יד סיורג

 ?ואוו ? חוכ

 א זַא ,ךָאד טסייו ןעמ ,אמ ?טציא ךיז טנָאמרעד סעּפע סָאװ :הירכז 'ר

 ...ןויירג וצ סָאװ טשינ טָאה רעטסָארּפ רעד ...שטנעמ ַא ןבָאה רָאנ ןעק תועט

 ? גנילצולּפ סעּפע סָאװ .ךַאז-רבע ןַא ןיוש ךָאד זיא'ס ,אמ

 'ר ,הירכז 'ר :(טנָאנ וצ טײג ,העד רעד טימ ךיז טגָאלש) ןיד בייל 'ר
 | | ...הירכז

 ,(ןירַא טמוק רעטכַארטרַאפ ַא ,םולש .ךיז טנפע רעמיצ ןקיאייברעד םענופ ריט יד)

 ץנַאג ?קינייו סעּפע ךייא ןעמ טעז סָאוװ ,הירכז 'ר !טנװָאנ טוג :םולש

 טעוו שדקמה-תיב עטירד סָאד זַא ,טגָאז ימלשורי רעד ,ָאד טנעז ריא סָאװ ,טוג

 ךיא ? טרָא ןכלעוו ףיוא ? ימלשורי רעד זיא ואוו ,חירכז 'ר .םדא ידיב ןרעוו טיובעג

 | .ןעניפעג טשינ םיא ןעק
 רע זיא ואוו רָאנ .ימלשורי ַא זיא'ס זַא ,ךיוא רימ טכַאדיס ,ָאא :הירכז 'ר

 ךָאד ךיא רָאפ ,ונ !טכוזעגפיוא ריד םיא ךיא טלָאװ ןגרָאמ ,דָאש ַא (טרעלק רע)

 .ןעניפעג לעוו'כ ביוא ,רדנ ילב ,ןביירש ריד לעוו'כ רָאנ ,ןיוש קעװַא

 ?ןעד ריא טרָאפ ןיהואו :םולש

 ןעמוקעג עקַאט ךָאד ןיב'כ ?טשינ ןעד טסייו .ןוז ןימ וצ :הירכז 'ר

 זַא ,טושּפ טסָארּפ זַא ,רָאנ .ןעוועג בכעמ ץלַא בָאה'כ .גנַאל ןיוש ,ָאי .ךיז ןענעגעזעג

 ךָאד זיא'ס ,אמ ןוא .ווירב ערַאס ןעעז טסלָאז ,"עטַאט ןוא עטַאט; ....סָאװ סייוו'כ

 רעקידנעניה רעד ןופ רעווש ױזַא סעּפע רימ זיא'ס טַאלג רָאנ ,יאדװַא .םימשה ןמ ץלַא

 ןיא עקַאט ,ןרָאי עלַא ,ןָא דימת ןופ ...ןדייש וצ ְךיִז ןטַאט ןטימ ,טושּפ ,בוטש

 ,..טושּפ רָאג ,ױזַא רָאנ טשינ עקַאט סייוו'כ ,ןתמא

 ...?דימת ףיוא קעװַא ןיוש טרָאפ ריא זַא ,סע טסייה :(טגרָאזרַאפ :םול ש

 ףיוא ןגָאז ןעק דיי ַא ?דימת ,דימת ןגָאז וצ ךייש ,דניק ,דניק :הירכז 'ר

 סעּפע ןיוש ןקלָאז ןדיי ,ללכב ,ןטכירפיוא סעּפע לָאז אוה ךורב שודקה (טצפיז) ? דימת

 סָאװ ,ָאי ...אמ -- מה !גונעג ,ייוו יוא .גונעג ןייז ןיוש לָאז'ס ...ןרעוו ןפלָאהעג

 טיירדעגסיוא טייטש סָאװ ,ןיד בייל 'ר ףױא טקניוו) . . .ןגָאז טלָאװעג ריד ךיא בָאה

 .(קנַאש-םירפס ַא וצ טייצ עצנַאג יד

 . .ןטייקיניילק יע :(לוטיב ַא טימ) םולש

 דוסי רעצנַאג רעד !םירקיעה רקיע זיא'ס ?ןטייקיניילק סָאװרַאפ :בייל 'ר

 ,רעדמערפ ַא ,געוו רעדנַא ןַא ןיוש סע זיא ,וצוק ַא ,שרעדנַא העונת ןייא םיוק ןוא

 ...דחּפ טימ טרעטיצעג ןבָאה סעדייז ענייד ןכלעוו רָאְפ



 273 םיובנגייפ השמ

 ?ןסיו טשינ ךיא רָאט :הירכז 'ר

 ,הברדא .ןרעה ןלעװ וצ טשינ ,תונשקע ןַא זיולב זיא'ס .תונשקע ןַא :םולש

 .(רעביא םיא טקַאה בייל 'ר ,ןגָאז םיא ליוו רע) ,הירכז 'ר

 רעמָאט לייו רעה טלָאװעג טשינ ךיא בָאה סָאװרַאפ :ןיד ביל 'ר

 ,ןייג .טשינ ךיוא ךיא ליוו םינפוא עלַא ףיוא ...ןביילב טכערעג ריד ייב וטסעוו

 ןוא קידנרעטיצ) ,םולש .....ייז וצ טשינ טסרעק וד .טסינויצ ןייק ןייז טשינ טסעוו וד

 ...טלייהרַאפ טשינ דנואוו עטשרע יד ךָאנ בָאה'כ (טקַאהעגּפָא

 ?וד ,ןויער-לעב ַא סעּפע ךָאד טסיב ?אה :הירכז 'ר

 .(רפס ַא זעורענ טרעטעלב ,טגיױוװש) :ם ו ל ש

 וד זַא ,טשינ גָאזכ ,טשינ סייו'כ :(םיטש רענעכָארבעג ַא טימ) בייל 'ר

 וצ רָאנ ,ריד ביולג ךיא זַא ,ילש הנומאב ,םולשו סח ייברעד ןויער ןטכעלש ַא טסָאה

 טשינ סעגרַאפ רָאנ ...ןדיי ןייק ףיוא ןייז ןישלמ טשינ ליוו'כ ,טשינ וטסמוק ייז

 (דרַאב רעד ןופ סידעפ עסייוו יד טיצ) ?טסייוו רעו טשינ ךיד סעגרַאפ ,דניק ןיימ

 ןיימ הפירט ,רשכ ןענעקסּפ ,ןעמענרעביא לוטש יד טספרַאד וד ...ןגרָאמ רשפא

 ? ןגָאז ריד סע ךיא ףרַאד ...תוירחא עסיורג סָאד ,דניק

 : .רעטרעװ עכעלרע :הירכז 'ר

 ,םענעגָאלשרעד םעד ,ללכ םעד ןעמ טרעפטנע סָאװ ןוא !תמא ,ךעלרע :םולש

 טשינ ןרעה סָאװ ,ןטולב ענעסָאגרַאפ עקידלושמוא יד ?לארשי ללכ ןטמעשרַאפ

 ?טרעווילגרַאפ טשינרָאג ןרעוו ןוא ןדיז וצ ףיוא

 סָאד ,ןסעגרַאפ טשינ עגר ןייא סע ןבָאה סעדייז עניד :ןיד בייל 'ר

 סוכ םעד החמש רעדעי ייב ...ןעמונעגוצ ןגיוא יד ןופ ןשטנעב ןדעי ייב רעסעמ

 ? רעפטנע ןַא טסכוז וד ? ןלייצרעד ריד ךיא ףרַאד ...טרעטיברַאפ ןרערט טימ ןייוו

 ַא ןענופעג וטסעוװ ,רעטעלב ָאד-טָא (קנַאש םירפס יד ףױא טנַאה ַא טימ טזיױו רע)

 ..."היהא רשא היהא; :הבושת

 !ןגָאלשרעד זיא ללכ רעד ...תוקיפס ףיוא ץורית ןייק טשינ ךו'יכ :םולש

 ?ןעמענרַאפ טסיירט ַא ןעד ןעק רעוו ,תוטיחש עשירפ גָאט ןדעי ,תוגירה עשירפ

 ?רעװ ?וצרעד יואר זיא רע ?אחישמד אתבקע רשפא :הירכז 'ר

 לָאז רשפא ,ללכ םעד סָאד שטָאכ טגָאז ?ןגייווש סָאד זיא עשזיסָאװ :םולש

 ,זדנוא ןשיווצ םוהת רעסיורג ַא .ייז וצ טשינ רעק ךיא ....םישעמ ןייז ןגָאז סָאד

 ...רעטסערג רעד רשפא ....ןעייוו עסיורג יד ןופ סנייא זיא ןיילַא םוהת רעד רעבָא

 ?ןכ לע :הירכז 'ר

 רעסיורג רעד וצ רעק ךיא ,ןיינ ?ייז וצ טסייה סָאװ :(תובהלתה טימ) םולש

 רעסיורג רעד ס'זיא ןיוש ןוא ץרַאה סָאד טמערַאװ סע .לארשי ץרא ,הנוילע החגשה

 יססוג יד ןיא ץנַאלג רענעגנַאגעגסיוא רעטצעל רעד .םעלַא ןוא ץלַא ףיוא רעפטנע

 ,ןייז לָאז טייצ יד םָאזיורג יוז .טדניוװשרַאפ שואי רעד ןוא ! ףיוא ךיז טּפַאכ ןגיוא

 .י.!אחישמד אתבקע ...ליצ רעד טרעוו רעכעה ץלַא
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 ,ןסעגרַאפ טסָאה :(םיטש רענעכָארבעג ַא טימ טנַאּפש ןיד בייל 'ר

 | ...המוחב ולעת לא ...ץלַא ןעעזרַאפ טסָאה
 ..* ןָאט .,.ןייז טיירג רֹעבָא ,ולעת לא ,קילייה זיא גָאז רעד :םולש

 טיירג טסייה סָאװ ?רעטרעװ יד ריד וצ ןעמוק יו :(טשימעצ הירכז 'ר

 רעד יוװ רָאלק ױזַא ,"אשני איג לכ, ,דוסי רעצנַאג רעד זיא סָאד טָא ,הנומא ? ןייז

 .רעדנואוו רעמ ךָאנ רשפא זיא סָאװ ,רעהַא זיב םויק רעד יו רָאלק ױזַא ,גָאט

 !ןטַאט םעד רעצמ טשינ ייז ,סעגרַאפ .רעטרעוו ערעייז ,םולש ,רעטרעוו עדמערפ

 רעקילָאמַא רעד ביוא ןוא .תורוד ןופ ףיול רעד ,טייצ יד רָאנ ,ייז טשינ :םולש

 ...עבלַאה רָאג רשפא ,געט טנייה רע זיא ,ןרָאי ןוא ןרָאי ןופ ןעוועג זיא "םלוע ןוקת;

 עטצעל סָאד זַא ,ןייז גונעג ןעד ןעק רָאנ ,טשינ זַא ,ו"ח ןעד טגָאז רע ? הנומא

 טשינ טעװ רענייר רעטצעל רעד זַא ...ןרעוו ןשָאלרַאפ טשינ רימ טעװ לטכיל

 ,עקידניז יד זיא דָאש ַא ,ענעשָאלרַאפ יד זיא דָאש ַא ! הירכז 'ר ,ןיינ ? ןביילב אמט

 הרות ןופ רעטלע עטַאז ַא טדער ךייא ןיא .ךָאד טרעוו רעקינייװ ןוא רעקינייוז ץלַא

 ןַא יו טפיול ןבעל סָאד .,ןגייווש ןופ טייצ יד טשינ זיא'ס !הירכז 'ר .טייקשידיי ןוא

 ןפיט ןיא רעמ ןוא רעמ ץלַא רימ טּפעלש ןוא טסייר סָאװ .רעסַאװ זייב ןסירעגּפָא

 ,ןייג ,ןיינ (רעטָאפ ןפיוא קידנזייװנָא ,ןרעהפיוא לָאז רע טקנױװ הירכז 'ר) !םוהת

 עכלעזַא ךָאנ ןופ רעצ םעד ןוא ...,ןטַאט ןטלַא ןיימ ןופ רעצ םעד ליפ ךיא ,דייל ךיא

 ןעמ ואוו רעמיצ ןקיאייברעד ןופ ריט יד ףיא רע טלַארּפ שזַארוק טימ)...ערעדנַא

 ךעלקעּפ טייקזעוורענ ַא טימ טקַאּפ ןוא עליהרש טייטש טכיל ַא ןופ ןייש רעד ייב טעז

 .סעװַא טרָאפ על'הרש ,עז ,טשינ סָאװרַאפ ,ישעטַאט ,עז (םירישכמ-געוו ערעדנַא ןוא

 ןרַאפ זיולב רָאנ ןייז רתוומ טלָאװעג טשינ ,ןגָארטעג ןויסנ םעד ףיט יז טָאה רָאי ןביז

 זיא רעקרַאטש ...ןעוװעג בירקמ ןבעל-טנגוי עטסנעש סָאד ,"עקירעמַא, טרָאװ

 ץלַא רַאפ תורוד-רוד ןופ הרוסמ רעד ןופ םעדָאפ רענעדייז רעליטש רעד ןעוועג

 | | ...ךָאד ןוא ,םעלַא ןוא

 ?ןיהואו ?קעװַא טרָאפ רע ,רעוװ :(ל?הובמ קידנקילב) ןיד בייל 'ר

 יי | ! רימ טגָאז

 ןיא םינּפ סָאד ןייא טליה ,טירט עכעלטע רעטנענ קידנעייגוצ על 'ה רלש

 טשינ ריד בָאה'כ ,םיא ןופ ןגירקעג ווירב ַא בָאה'כ !ךיא ,ישעטַאט ,ךיא : (לַאש

 ! רועיש רעד זיא גנַאל יװ ,ישעטַאט ...טנייפ םיא טסָאה וד ,סייוו ךיא .ןזיוועג

 טסאטאהיפ טאטוא וטיפ טיי טאופשטאפ 1 .זישופ עטואטאפ טויהשטיופ נאטא : קייט

 יטג טייצ רעד ןופ ...ןבעל םענופ תובושתו תולאש עיינ :(ךיז וצ) םולש

 טקוק ,רעטסנעפ םענעפָא םוצ וצ טייג רע ...?ןענעקסּפ דיחי ַא ייז ןעק ,טגערפ

 | ' ,ןסיורד-הנבל םעניא טמולחרַאפ-

 ?עטַאט רעטלַא רעד ?טביילב ואוו ,עטַאט רעטלַא רעד :היר כז 'ר

 ?ואו ?וטסביילב ואו ...?אבס לארשי :(טמולחרַאּפ טלמרומ) בייל !'ר

 עלַא ןיא ....ןגעוו ענעדישרַאפ ףיוא טרעדילגעצ ...טלייטעצ . . . ןפרָאװעצ ץלַא

 ,םימי העבש --- ףיוא ...טלעוו ןקע
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 רעטצעל רעד

 ןייא ,לטעטש ןופ ךעלזייה עטצעל יד ןשיװצ ,ןרָאג ַא ףיוא זיא לביטש סָאד

 עטלעטשעגנעמַאזצ יד ףיוא ּפָארַא ךָאנ טקוק טנַאװ:םורד רעד ןיא רעטסנעפ

 ןַא ,טױלּפ ַא ,ךעלכעד ,ךעלשזָאװדָאּפ עלָאמש :שַאמ-שימ ַא .ךעלזייה עקידתונכש

 -טנרָאפ ייווצ יד רָאנ ,לגילפ-הכוס רעטלעטשעגפיוא ,רענעסעגרַאפ-ךָאנ ,רעקיצנייא

 ןעיירפ ןפיוא ןיוש סױרַא ןעייג ,שדוק-ןורא ןטייז עדייב ןופ ,רעטסנעפ-חרזמ עקיד

 ,לבייט לקיטש ןסָאגעגסיױא טיירב ַא ,סעקנָאל ענירג קעװַא ךיז ןעיצ סע ואוו ,דלעפ

 לגילפ עדנעייטש רָאּפ ַא ,לפרעד ןופ ךעלזייה עסייוו ערעטיש יד -- ,רעטייוו ךָאנ

 הלפת ַא טימ טנעה ענעביוהעגפיוא רָאּפ ַא יװ סיוא ןעעז סָאװ ,לימ-טניוו ַא ןופ

 ךיז טזָאל למיה רעד ואוו טרָאד ןיוש ,טייוו ,טייוו ...!טניױו ףיוא :למיה םוצ

 -דנַאר ַא ךיז טלּפענ ,טשינ ןיוש טכיירגרעד גיוא סָאד ואוו ,ּפָארַא דרע רעד וצ

 ...טלעוו רעצנַאג רעד םורַא טױלּפ ַא יו סיוא טקוק סָאװ ,דלַאװ

 ןוז רעד ןופ ןיירַא ךיז ןעיצ רעטסנעפ-חרזמ עדייב ךרוד .ןגרָאמירפ זיא'ס

 ןלָאמש םעניא גנעל רעצנַאג רעד רעביא טגיילעצ ןגיל סָאװ ,טכיל ןסַאּפ ייווצ

 ןַא טימ ,ןשיט עט'בלחרַאפ עגנַאל יד ןעייטש ןטייז עדייב ןופ ,לביטש ןקידייל

 ,םולח ןפיט א ןיא ןעקנוזרַאפ יו ,ףיורעד רפס םענעסירעצ:-בלַאה קיצנייא

 סָאד שיט ןרעביא טגנעה טרעוװוילגעגנייא .טנעוו עלעקנוט יד וצ ,ךיז ייז ןעילוט

 טיג ןוא ,עקלעמרַאי רעליוה ַא ןיא יו ,לזעלג ַא ןָא ,לּפמעל רעפלעווצ עקיצנייא

 סױרַא טצרַאטש ּפַאלוּפ ןעמַאס ןרעטנוא ,ןוויוא ןשיווצ ןופ .ריר ןייק טשינ ךיז

 ןַא טימ רעטכייל גנעה רענערעכעלב רענעכָארבעצ-טלַא ןַא ןיירַא ללח ןיא

 ןיא לָאז ןעמ ,םימחר ןטעב ךיז טלָאװ רע יװ ,לרער םענעבילבעגרעביא קיצנייא

 . . .ןלעטשנײרַא טכיל ַא לרער םענייא םעד

 רעד .טנעװ עקידכשוח יד ןופ ּפָארַא טעייוו טייקליטש ענעזָאלרַאפ עפיט ַא

 ,תויתוא עכעלבלעג ןיוש יד טימ ?אנווגכ, רענעלװָאט רענעסירעגּפָא ,רעבלַאה

 "שאר לש? רעטנפעעגפיוא ,רעלוסּפ ַא ; ןסיגפיונוצ גָאט ןייא ןיא ךיז ןלעװ סָאװ

 סמיזג םייב ּפָארַא העוצר לקיטש ַא ףיוא טגנעה סָאװ ,"ןישק ןכעלבלעג ַא טימ

 ןענייז סָאװ ,ןרָאי עקיטייצרַאפ עטלַא ןופ טלייצרעד ץלַא סָאד טָא --- ןוויוא ןופי

 עמַאס ןיא ,דומע ןפיוא .ןעמוקעג טשינ ךָאנ ןענייז ערעדנַא ןייק ןוא ,קעװַא

 סָאװ ,עלעמעלפ ַא לייאמיוב זָאלג ַא ןיא ךיז-טקוט שדוק-ןורא םייב עלעקניוו

 טלָאװ סע יװ ,זָאלג ןופ דנַאר ןרעביא קידנקוקרעבירַא ,עלייוו עלַא ךיז טלקָאשעצ
 ךרוד ,רעהַא טעשזדנָאלברַאפ ןעוו-טשינ"ןעוו .טייקליטש עמַאזנייא יד ןטיה ָאד

 ןגעזיץלָאה ןָאטָאנָאמ ַא ,דניק ַא ןופ ןייועג ַא ,םינכש יד ןופ רעטסנעפ םענעי

 ןפיוא סױרַא ןוא ,ןעקנורטרעד טייקליטש רעפיט .רעד ןיא ָאד סע טרעוו דלַאב רָאנ

 | +*+ ןריולרַאפ דלעפ ןעיירפ

 דימתמ רעד גילעז-רשא ןעוו ,טכַא ןגָאלשעג רעגייז רעד ןכש ַא ייב טָאה סע -
 ןסילשפיוא ריט ןייז טרעיודעג טָאה גנַאל .ןעמוקעגניירַא לביטש ןיא טנייה זיא
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 ַא טימ ןוא טירט ענעטסָאמעג טימ ךיילג רע זיא ָאטלַאּפ םעד קידנעוטסיוא טשינ

 ,רעטסנעפ עקידטנרָאפ ייװצ יד ןופ םענייא וצ ןעגנַאגעגוצ קילב ןטכַארטרַאפ

 רעטייו רעד ןיא ןקוק ןעמונעג ןוא ייז טגיילרַאפ ,ךעלעטייק עדייב טנפעעגפיוא

 ןיא עלעיורטש ַא טימ לגיופ רענעקָארשעצ ַא זיא רעטסנעפ ןרעביא .טייקטייוו

 ןקידלּפַאצ ַא טימ דלַאב ןוא ןגיולפעגוצ שטיווק ןקידהּפצוח ַא טימ ןוא קיבָאנש

 קיטש א ָאד קידנזָאלרעביא ,טזָאלעגּפָארַא ךיז דלעפ ןסייו ןיא רעטילפעג

 . .. טייקליטש

 ַא ךיז לרעגייז ןרַאפ גילעז רשא טָאה ,טונימ עכעלטע ױזַא קידנעײטשּפָא

 גנַאל ,לביטש ןיא ןיירַא םינּפ ןטימ ךיז קידנעיירדסיוא קירוצ ױזַא ןוא ןָאטעג-ּפַאכ

 ןיא טעּפמיא טימ ךיז ןענייז ןקַאט-קיט יד .טקוקעג לרעגייז םענעּפָא םעד ףיוא

 רעסיורג רעד יװ ,,טקוקעגנייא גנַאל ױזַא ךיז טָאה רע ןוא ןפָאלעצ טייקליטש רעד

 טָאה טײקיטעּפש סָאד רָאנ .ןיינ-בלַאה וצ טזָאלעג ּפָארַא-גרַאב ךיז טָאה רעזייוו

 עטשרעביוא יד ןיא טנעה יד ,ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ .טרַאעג קינייו םיא

 רעד רעביא ,קירוצ-ןואךיה ןזײרּפש ןביוהעגנָא רע טָאה ,ָאטלַאּפ ןופ סענעשעק

 ןבעגעג קילב ןפרַאש ַא ןוא ,טימ רעד ןיא ןבילבעג ןייטש זיא רע ,לביטש ןופ גנעל

 עטשרע סָאד .עגר רעד ןיא ,ןעזעגסיוא ָאד םיא טָאה ץלַא סָאד ענדָאמ יוװ .םורַא

 טיצ סָאװ ,עגָאלדָאּפ רעד ןופ טייקידעּפושמ סָאד רע טעז ,םיא ךיז טכַאד ,לָאמ

 יד ;:םורַא טנעװ יד ןופ טייקצרַאװש סָאד ;ריט רעד וצ זיב שדוק-ןורא ןופ ךיז

 רענייא ,ןסעגרַאפ יו ,ןענייז סָאװ ,קנַאש רענעפָא רעד ףיוא םירפס ענעסירעגּפָא

 ,"העד הרוי; ןסיורג ןפיוא ןלַאפעג זיא קילב ןייז ןעוו ,טנעלעגנָא ןרעדנַא ןפיוא

 :ןבעגעג ןָאמרעד ַא גנילצולּפ ךיז רע טָאה

 !ךיא עשטומַאלַאב סָאװ ,ונ ?

 גנַאל סיוא טײקטכַארטרַאפ ןופ ןוא ןעגנַאגעגוצ לקנעש םוצ ךיילג זיא רע

 ןרעדנַא םעד טָאה רע זיב ,םירפס יד ןופ סנקור יד רעביא טעשזדנָאלבעגמורַא

 טָאה ,ָאטלַאּפ ןיא ךָאנ טייג רע זַא ,קידנסעגרַאפ .ןעמונעגסױרַא "העד הרויא קלח

 םינּפ בלַאה ַא סנייז ואוו ,טצעזעג רעטסנעפ ןבענ טרָא קידנעטש ןייז ףיוא ךיז רע

 טָאה גנַאל ,גנַאל ,ןדָאבעג טייקיטכיל סַאּפ םעד ןיא ךיז ןבָאה לברַא לקיטש ַא ןוא

 טיקליטש רעד רעביא ךיז טָאה םורב רעטקיטייװעצ ַא ןוא טלקָאשעג ךיז רע

 :ןגָארטעצ לביטש ןיא

 == י= -- ?ל"ז ח"בה בתכ* --

 םענעגייא ןייז רַאפ ןקָארשרעד ךיז טלָאװ רע יװ ,ןבילבעג ליטש רע זיא דלַאב

 .טרעפטנעעגּפָא ךעלעקניװ עלַא ןופ קיטעמוא ױזַא םיא טָאה סָאװ ,לוק-רעדיוו

 ךָאנ .ןציז ןבילבעג רע זיא ,טנעלעגנָא טנַאה ןייא ףיוא ּפָאק םעד ,רעטכַארטרַאפ ַא

 רעד טימ ךיז טָאה גילפ עקיצנייא ןַא ...ןרָאװעג ,ךיז טכַאד ,זיא ,רעליטש

 יד ָאד טלָאװ יז יװ ,ןעמושז קידעגָאלק ַא טימ ,טשטילגעג ביוש ַא ףיוא עציילּפ

 עלעווירב טשטיינקעגנייא ןַא ענעשעק-לטסעוו ַא ןופ טָאה רע .טנייװַאב טײקמַאזנייא

 ,ןָאטעג ךיז םורַא קילב ןקיטכיזרָאפ ַא ,טגיילעצ סע טנַאה ןייא טימ ,ןעמונעגסױרַא

 :ןענעייל וצ ךיז רַאפ ליטש ןביוהעגנָא ןוא
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 ,גילעז רשא ירבחל;

 וד .,.ןרעלקרעד ריד לָאז ךיא ,עלעווירב ןטצעל ןייד ןיא טסגנַאלרַאפ וד;

 טכַא !ץלַא לָאמַאטימ ?ץלַא טזָאלרַאפ ןעמ ןוא ןעמ טייג ױזַא יוו : ךיז טסגערפ

 לָאמנייא ןטימרַאפ טשינ ,רעטסנעפ םייב ןָאנביױא ,ןסעזענּפָא טרָא ןייא ףיוא רָאי

 רעד ןעוו ,רעטסנעפ ןיא ןעעז טשינ לָאז ךיא זַא ,רָאי טכַא עצנַאג יד רעביא

 בָאה לָאמ ליפיוו ...וצ טלַאפ טכַאנ יד ןעו ןוא ...ףיוא טייג ןרעטשנעגרָאמ

 רעטלַאק רעד טימ טכענ-םירומשמ עטעּפש יד ןיא ןעמערב עדימ עניימ טצענעג ךיא

 טביױלק ןעמ ןוא ןעמ טמענ ױזַא יו ...רעטסנעפ םעד ןופ טייקטכייפ-ביוש

 -הרוי, םיקלח ןבלַאהטרעדנַא ,ס"ש םירדס ייוצ עצנַאג יד :ץלָא סָאד ףיונוצ

 רעיזגורב ַא ןעמעלַא םעד ןופ ןוא טרָא ןקירעי-טכַא םעד ףיוא ןגײלקעװַא סָאד ,"העד

 ךיא בָאה ױזַא יו ?ןיירַא טלעוו רעטנַאקַאבמוא רעדמערפ ַא ןיא קעװַא ,ןפָאלטנַא

 -רעד טשינ ריד ךיא ןָאק סָאד !רבח ןיימ -- -- "רימ סע רעלקרעד ? ןָאטעג סע

 טקידײלעגּפָא עטשרע יד רָאי ַא ךָאנ רָאי ַא רימ ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ןוא ןרעלק

 סָאד ...ןרעלקרעד ןענעק טשינ ךיוא סָאד ריד ןלעװ ,לביטש ןיא ןשיט יד

 וטסָאה ואוו; :זיא ,טגערפעג ןוא ןגערפ וצ טַאהעג ךיד בָאה ךיא סָאװ ,עקיצנייא

 -- וטס'הנעט -- רכש ;רָאג וטסכַאל ןופרעד ...*?ןעמעלַא םעד רַאפ רכש םעד

 בוטש סנטַאט ןיא לָאמ ךס ַא; :טסבירש וד ...ןעמונעג ליפ לָאמלייט וטסָאה

 עסייה טימ לרעדורב עקידנגיוז סָאד טָאה עמַאמ יד ,ןעוועג רעגנוה ןוא טלעק זיא

 ךיא ןוא ,טצכערקעג טײקּפַאלש ןוא רעגנוה ןופ טָאה עטַאט רעד ,ןסָאגַאב ןרערט

 . . . טליפצג טשינ ץלַא סָאד בָאה ,ערעשטעוו ַא ןָא ןוא טעקַאנ-סעװרָאב ,ןײלַא

 עצנַאג ַא ךיא בָאה ,טעשטּפָאקעג קידהרוחש-הרמ לקינָאנַאק ַא טָאה בוטש ןיא ןעוו

 ...ןסעגרַאפ ץלַא "םימותע ַא ןופ גונעת םעד ןיא רעצישָאל ןמחנ טימ טכַאנ

 סָאד בָאה ךיא ןעוו ,טיוט סנטַאט ןיימ ןופ גָאט-תולבא ןטצעל םעד ןיא ,טכַאנרַאפ

 ַא דיירפ ןופ טעמכ ץרַאה סָאד טָאה ,ןעזרעד רעטסנעפ ןיא לדנרעטש עטשרע

 טרַאװ ,טליפעג ךיא בָאה "העד הרויא קלח ןטשרע ןופ םויס רעד -- ןָאטעג לּפָאצ

 -תאיצי סָאד זיב ןטלַאהעגפיוא ןיילַא ךיז ךיא בָאה ןעגנַאװצ טימ ןוא רימ ףיוא

 וד ביוא ,רבח ױזַא ביוא -- . . . "ןייגסיוא ןיוש לָאז זָאלג ןיא למעלפ-המשנ

 ךעלזייה עגנע יד ןשיווצ ,לביטש םעד ןיא רעטסנעפ םעד ןבענ ,שיט ןייד ייב טסָאה

 -רַאפ יד ייב ביוא ;ןגָארפ ינימ עכלעזַא ףיוא רעפטנע ןַא ןענופעג ,לטעטש ןופ

 -ריעע ןייד ןייז טנָאקעג טָאה טנעוװ:לביטש עקירעדינ יד ןשיװצ ןשיט עט'בלח

 -- דניצַא ריד ךיא ביירש -- ?ָאי ביוא ?ןגַארפ עכעלנייּפ עכלעזַא ןופ "טלקמ

 לייוו ,ץרַאה ןייד וצ הרוש עדעי קירד ןוא לטעלב סערעדעי שוק ,קרַאטש ביילב

 וטסעוװ ,ןפורעג לווירב ןטשרע ןיימ ןיא ךיד בָאה ךיא ואוו ,טלעו רעד ןיא ,ָאד

 -- -= -- ?ןעניפעג טשינ סעכלעזַא לָאמנייק ,לָאמנייק

 .טעשטרָאקעגפיונוצ טנַאה רעד ןיא זעוורענ לווירב סָאד טָאה גילעז רשא

 ןגיוא יד ,ןָאטעג קירד ַא טפַאשקנעב ןוא הטרח ןופ ליפעג ַא םיא טָאה ץרַאה ןיא

 העד-הרוי םענעפָא ןפיוא רפס ַא טָאה רע ...ןפָאלרַאפ טייקטכייפ ַא טימ ןענייז

 :ךיז וצ קידנדער ,ןזײרּפש ןביױהעגנָא ןוא טגיילעג
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 טשינ ךיז טָאה רעקיצנייא ןייק ןוא ..,קעװַא ייז ןענייז עלַא ,עלַא ןוא --

 רָאג רעדָא ?רעכיז ױזַא ןייז ןיוש געו רענעי תמאב לָאז ...טרעקעגקירוצ

 ןענעמעוו ייב ?ןייז סע לָאז ױזַא יװ ...? ךעלטנורגּפָא ױזַא ,ףיט ױזַא ,טרעקרַאפ

 .ייןבעג טשינ הבושת עקיטכיר ןייק ליוו ץרַאה ענעגייא סָאד ? ךיז ןעמ טגערפ

 ַא ןגײלפױרַא ןייגוצ ןענָאק לָאז ךיא ,ןבילבעג טשינ רענייא שטָאכ זיא סָאװרַאפ

 טסערּפ סָאװ ,םעד ןגעװ ןוא ןענרעל ןיא םיא ןייז קיספמ ,לסקַא ןייז ףיוא טנַאה

 :ןָאט-גערפ ַא םיא ,ץרַאה ןפיוא רעווש ױזַא

 ןעוו ?ןָאטעג סע ייז ןבָאה סָאװרַאפ ?קעװַא עלַא ייז ןענייז ןיהואוו ,גָאז --

 ...טוָאלעג ָאד ןטצעל םעד ךימ ןבָאה ייז ? קירוצ ייז ןרעק

 :לביטש םעד רעביא ןזיירּפש טמענ ןוא םורַא טייקידייל יד טכַארטַאב רע

 טימ ןיוש רָאג רעדָא ,דניק ַא טימ רָאנ רעדָא ךיז ןעמ טיײגַאב ױזַא --

 רעדָא ,ןעמוקכָאנ אליממ ייז לעװ ךיא זַא ,ןעועג רעכיז סע ייז ןענייז ...ןקז ַא

 -רעייא ,ןטכענ ,טנייה זיב רעבָא ךיא בָאה סָאװרַאפ ,ָאי ...1טשינ ןיוש לָאמנייק

 ,..?ןײלַא ָאד ןיב ךיא זַא ,רָאג טריּפשעג טשינ ,ןטכענ

 | ,ןייטש טביילב ןוא םירפס לקנעש ןפיוא קילב ַא טפרַאװ רע

 סייווש ןוא טולב רעייז ךיוא ךָאד זיא םיקלח יירד וצ ןטפלעה יד ןיא זיב --

 ןעמוק ייז ,ןיינ ,ןיינ רָאנ ? ןייז סָאד ןָאק עשז-ױזַא יו ...טּפַאזעגנייא ךייא ןיא

 ַא רַאפ ָאד ךימ ןבָאה ייז ..רעטצעל רעד ןיב ךיא ,ביילב ךיא ,ןזומ ייז .קירוצ

 ךיז ןלעוו ייז זיב ,ןטיה ןץ'פד ענעגיוברַאפ עלַא ערעייז לָאז ךיא ,ןזָאלעג רמוש

 -- -- -- געװ ןקיליײוװרעד םענופ ןרעקמוא

 5 לא
+* 

 ןייּפ ןופ רענעט .דימתמ רעד ,רע טציז רעטסנעפ ןבענ טרָא ןייז ףיוא רעדיוו

 קיצרַאה ױזַא ןקעו ,לביטש ןטסוּפ ןרעביא ךיז-ןסיג טשימעגפיונוצ דיירפ ןוא

 ,ןטייו ןיא ,רענעט יד ךיז ןגָארטעצ רעטסנעפ םענעפָא םעד ךרוד .ךעלגנַאב ןוא

 יװ ,ּפָא סע ךיז טיג םורַא טייקליטש-דלעפ רעטייוו רעד ןיא .ןירַא דלעפ ןטייוו

 ,,,קירוצ ןרעקמוא ךיז ןלָאז ייז זַא ,עטעשזדנַאלברַאפ ענעי יד וצ ןפור ַא
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 תורישע

 (ד ליב)

 זעגייז עלַא סעדייז יד ,רענייז עטַאט רעד .רעטסָארּפ ַא דיי ַא זיא לַאװָאק ךורב

 ,עלַא ייז ןעמ טפור ױזַא -- "לדניזעג ס'יאמש ןופ, ,סעלַאװָאק ןעוועג ךיוא

 רָאנ ,סטכעלש רעדָא סטוג ןופ הדימ רעטנכייצעגסיוא ןַא ןָא ,עטסָארּפ ןשטנעמ
 טימ ,ךיז רַאפ ליטש טבעלעגּפָא סרעייז ןרָאי לסיב עצנַאג סָאד ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא

 טעברַא לקיטש ַא ןייג ןלָאז ייז ,ייז וצ ןעמ טמוק .דיירפ ןוא רעצ םענעגייא רעייז

 ןעמוק רענייא געמ ; ןטכיררַאפ וצ עקמַאלק-ריט עטסָארּפ ַא רָאנ ןייז סע ןעק ; ןכַאמ

 ןכַאמ טנערּפ ַא ליוו ןוא טעבנגַאב םיא טָאה ןעמ סָאװ ,טכַאנ רעד ךָאנ ןערב טימ

 ,טגערפעגרעביא טשינ ,טדערעג טשינ ,טייקיטליגכיילג רעבלעז רעד טימ סע זיא

 עגנַאל סָאד םערָא ןרעטנוא ןעמונעגרעטנורַא ,לטַאלַאכ סָאד דלַאב ךיז ןָאטעגנָא רָאנ

 ,טשינ ייז ןסייוו ןרעוו-הוושומ ןייק ןופ .ןעגנַאגעג ןוא םילכ עכעלטע יד טימ לטסעק
 ױזַא ןוא ליפ ױזַא טמוק ,ןייז-וצ-רעק-סע יו טעברַא לקיטש סָאד טכַאמעג רָאנ

 ,טרעיודעג טשינ גנַאל ךיוא סע טָאה ,ןסײרּפָא לרענעצ ַא טלָאװעג ןעמ טָאה . . . ליפ

 רַאפ ןרעה טנעקעג ןעמ טָאה ,קידנעײגקעװַא ןיוש ,ןשָארג רָאּפ יד קידנעמענוצ רָאנ
 ", , , רָאנ ,ןײטשַאב טשינ רוסָא ןעק'כ זַא ,רימ ס'טביולגע : שטרואוו ַא ךיז

 ריפ עטצעל יד ,עקזייה עטצעל יד לטעטש קע ןיא .ענעגייא ןַא זיא עינשזוק יד

 זיא ,טלעטשעג יז טָאה ,יאמש עדייז-רעטלע רעד ןעוו ,לָאמַא ,לטעטש ןופ טנעוו

 טייצ ַא רעביא רָאנ .לטעטש םענופ קחרמ רעטייוו ַא ,ןעוועג דלעפ עלָאג ךָאנ םורַא

 ,עינשזוק יד ,יז ןוא טלעטשעגקעװַא ָאד ךעלזייה זייווכעלסיב ךיז ןבָאה ,ןרָאי טימ
 םוצ רוד ןייא ןופ ,השוריב רעביא ױזַא טייג עינשזוק יד .ןעמונעגוצ לטעטש םוצ
 רעמַאה רעסיורג רעד טרעוו לָאמנייא טימ ןעוו ,ןבעל םייב ךָאנ טעשעג סָאד ,ןטייווצ
 ןיוש זיא לַאװָאק ךורב זַא ,לטעטש ןיא דלַאב ןעמ טסייוו ,ןטַאט ןטלַא ןרַאפ רעווש

 . . . ןוז רעד טנייה

 ןייז ןופ ךשמ ןרעביא .טשינרָאג ָאד טרעדנע ,וצ טמוק סָאװ ,רוד רעדעי ןוא

 ַא ךָאנ ;לכעד ןכַאלפ ןטליופעצ ןפיוא ןעלדניש עיינ עכעלטע וצ רָאנ ןעמוק טייצ

 ,ליטש רעטייוו טיצ ןוא טנעוו עקיכייב ענעגיובעגסיוא יד רעטנוא-טרַאּפש לקעּפולס

 ."לדניזעג ס'יאמש ןופ/; :ןעמָאנ םעד ןדיײשַאב

 רוד סָאד ןקידנע ךיז טעװ םיא טימ .רעטצעל רעד ןיוש זיא לַאװָאק ךורב

 -ּפָארַא ענייא יד ,טייקטליופעצ ,טײקטלַא ריא טימ ןיילַא עינשזוק יד . . . סעלַאװָאק
 טגָאז ,ּפָארַא דרע עמַאס רעד וצ טעמכ ,לכעד ןטכָאמַאב-ןירג םענופ טייז עטזָאלעג

 ןייא ןיא זַא ,סָאװ וצ טשינ ןיוש יז טָאה ָאד ןייטש רעגנעל זַא ,ףיורעד תודע ךיוא
 םעד ןיוש קיבייא ,קיביײא ףיוא ןקעדוצ ןוא ןייא-טיש ַא ןבעג ךיז יז טעװ גָאט

 ."לדניזעג ס'יאמש ןופ, : ןעמָאנ-השורי

 רעד ,עלעבייל ןייז :טקנעשעג הנתמ עסיורג ַא טיג טָאה לַאװָאק ךורב ,םיא



 ןעגנולייצרלצד 280

 .תורות-ןיד טנדאל ןוא תולאש טנקסּפ סָאװ ,לטעטש ַא ןיא בר ַא זיא ,ןוז רעקיצנייא

 "רַאפ ןפיוא ךיז טזייווַאב ,ןעלבייל ןייז ןגעוו םיא טימ רעוו טדער סע זַא ,קידנעטש

 הענכה עפיט ַאזַא סיוא טקירד סָאװ ,לכיימש רענדָאמ ַא םענייז םינּפ ןטעילָאמס

 סָאװ ,בוח ןסיורג םעד ןלָאצַאב וצ זיא-סע-ןעוו ,טייקיביולגמוא ןַא טימ ןעמַאזוצ

 .ןעמעוו טשינ ןײלַא טסייוו ןוא קידלוש זיא רע

 טלַאפ רע זַא ,גָאט ןצנַאג םענופ רענעריורפעג ַא ,גָאט-רעטניװ ַא ךָאנ ,טפָא

 רעד טימ זיא סָאװ ,לביטש ןגנע ןטכייפ םעניא ,לביטש ןיא ךיז וצ טכַאנייב ןיירַא

 הנח ןייז ןוא רע רָאנ ,ָאטשינ ייברעד זיא רענייק ןעוו ,טריצעג טײקמערָא רעטסערג

 ךעלטעב עדייב ןשיוצ ןזייא-ץלעמש עּפוק יד טכײלַאב לקינָאנַאק קידנשטּפָאק ַא ; הרש

 -גערפ ַא ךיז ןעק רע ןוא המשנ עשילַאװָאק יד יירפ ךיז טדניבעצ טלָאמעד טָא --

 רעזדנוא ןָאט טציא ןעק רעגייטש ַא סָאװק :ןהרש-הנח ןייז ייב ױזַא טַאלג ןָאט

 קע ןַא טימ רעביא-טשיוו ,לּפָאטרַאק יד ןלייש סָאד קעװַא יז טגייל ? "עלעבייל

 רָאנ רימ לָאז ,זדנוא רעביא זיא סָאװ ,רעדק :קידנרעפטנעּפָא ,ןגיוא יד ךוטרַאפ

 טײקמערַאװ ַא *. . . ןרעה וצ תובוט תורושב עטוג רָאנ ,רעטָאפ רעקידמוחר ,ןפלעה

 טליפרעד ץרַאה ןרעטניה ,רענייב ענעריורפעגנָא יד רעביא ךרודַא טלָאמעד םיא טייג

 ,םירביא עטעװערָאהעגנָא ענייז לָאמַאטימ ןרעוו טכייל ױזַא ןוא טייקגנירג ַאזַא רע

 רַאפ ץרַאה ןייז וצ סייה טקירדעג ןוא טּפַאכעגמורַא ןעמעוו עגר ַאזַא ןיא טלָאװ רע זַא

 ,החמש סיורג

 רע טָאה ,ןרָאװעג בר רָאנ זיא עלעבייל ןעוו ,טייצ רעטשרע רעד ןיא דלַאב

 ,עטַאט ,רשפא ךיז טסלָאװא -- :הכאלמ רעד ןגעוו טריפרַאפ סעומש ַא םיא טימ

 */ . . טשינ יבַא ,סָאװ סייוו'כ ,רחסמ לקיטש ַא טכוזעגסיוא

 ,עלעבייל וד ,גָאז/ -- :לשמ ַא טימ טרעפטנעעגּפָא ךורב םיא טָאה ףיורעד

 ןייד טכַאנ ַא ףיוא ןעמענקעװַא ריד ייב ליוו ןעמ ןוא ריד וצ לשמ ַא טמוק ןעמ ןעוו

 ,לידבהל ,הכאלמ ןיימ וצ ךיא ןיב ױזַא ? ַאה ,טזָאלעג טשינ וטסלָאװ ,תמא . . . ארמג

 לוח יװ ,סַאג ןיא עלעקעטש ַא טימ ןעײרדמורַא ךיז ל'כיא ? רחסמ ַא טסייה סָאװ

 לקיטש ַא ,ץלעמש לקיטש ַא ,ריט ענעּפָא ןַא רימ ךיא בָאה ױזַא ? ןרחסמ ןוא דעומה

 סע זַא ןוא ,סרעלָאט ןייק ןופ גנונכער ןייק טשינ זיא'ס זַא ,ױזַא וצ-טלַאפ קארב

 טיירג ַא סע זיא ,םיא סע טכַאמ ןעמ ןוא סע ףרַאד סָאװ ךָאנרעד ןיײרַא רעוו טמוק

 ,דניז עסיורג יד טריּפשרעד ךיילג טָאה עלעבייל *. . . ןדליג רעכעלרע ןַא ,לרענעצ

 ןבעגעגוצ רָאג טומ ךָאנ ,טרעקרַאפ ,ךיוש רע טָאה ,ןײגַאב טלָאװעג טָאה רע סָאװ

 -ילעב ךיוא ןענייז םיאנת עקילייה ערעזדנוא ןופ ךס ַא ,עטַאט ,טכערעג טסיבא --

 טָאה רע טניז ,ןָא טלָאמעד ןופ ."ךיוא עקַאט לַאװָאק ַא ,רעטסוש ַא .ןעוועג תוכאלמ

 רעד וצ טפַאשביל ערעלעּפָאט ַא רע טָאה ,טרעהעג ןעלבייל ןייז ןופ רעטרעוו יד
 !ןעזעגנייא תורמג עסיורג יד ןיא סיוועג ךָאד סע טָאה עלעבייל ןייז .ןעמוקַאב הכאלמ

 . + + ןענָאמ ןביוהעגנָא המשנ רעשילַאװָאק רעד ןיא טָאה סטמיטשַאבמוא סעּפע רָאנ

 עטַאט רעד טשינ ,ןילַא רע טשינ סָאװ ,םעד וצ . . . טלָאװעג סעּפע וצ ןגייטש

 . . . טנָאמעג ןעוו ,טרעגַאב ןעוו ןבָאה סע ןלָאז ,סעדייז יד טשינ ,רענייז
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 ;ןענװַאד ןדעי ןופ סיורג יד םיא רַאפ ןרעוו ןביוהעגנָא טָאה קינייװ-וצ ןוא

 ,םוא טכער ךיז טקוק ןעמ רעדייא סָאװ ; גָאט ןדעי ןופ םילהת לייט רעד ןיילק-וצ

 טָאה . . . "ינשה םוילק רעד ןיוש טייטש סע ןוא טשימעגרעביא ךָאנ טכער טשינ

 ,ןשימ רעטעלב יד רעמַאזגנַאל ,ןגָאז רעטרעוו יד רעכעלעמַאּפ שטָאכ ןביוהעגנָא רע

 ,ןייז רערעמ לָאז'ס ;ןרעיודעג רעגנעל שטָאכ לָאז סע

 ךיז ןזייװַאב ןדָאל ןייז ןיא ,ןגָאט טשרע טמענ ןסיורד ןיא ,רעמוז יצ רעטניוו

 יװ רָאנ ,טייקיטכיל וצ ךעלנע טשינרָאג ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןטלַאּפש עכעליולב ייווצ

 ןגנע םעניא שינרעטסניפ סָאד ָאד ןבָאה סָאװ ,ןייז ןטַארק עניד ייווצ ןטלָאװ סָאד

 ,ץכערק ןדימ םענעכָארבעצ ַא ןָא ,ףיוא ןיוש ךיז רע טּפַאכ -- טרַאּפשרַאפ לביטש

 ןופ ןעמונעגּפָארַא ,ךיז ןָאטעגנָא דלַאב .ץענעג ןטגרָאזרַאפ םענעגיוצעגסיוא ןַא ןָא

 סָאד :םענייז ןכש םעד ןקעוופיוא ךיילג ךיז טזָאל ןוא ןילפתו תילט םעד טנַאװ

 ,לשרדמה תיב עש'הלגעה:-לעב

 ךיז רע טציז ןײלַא רענייא .טרָא ןייז זיא ריט עמַאס רעד ייב ,וצ-וציּפָארַא

 ,םילהת םעד ךיז טגָאז ןוא לשרדמה-תיב ןלעקנוט םענעפָאלשרַאפ-בלַאה ךָאנ םעניא

 סנייז ןגָאז םילהת עקיטעמוא עטקנעברַאפ סָאד .,קוסּפ ַא ךָאנ קוסּפ ַא קיצרַאה טיצ

 ךיז ןּפַאכ סָאװ ,לגיופ עטשרע יד ןופ ןשטשיּפ סָאד ןוא ,לשרדמה:תיב ןקידייל םעניא

 יד ןוא ,ףיונוצ ךיז טשימ -- רעטסנעפ-שרדמה:תיב יד רעביא ןטסענ יד ןיא ףיוא

 םעד טָאה סָאװ ,רעפעשַאב םעד ,ט"ג וצ ףיוא טייג ביול עקיצרַאה ענייר עטשרע

 | .ןבעגעג גָאט

 רעכעלטיור ַא .רעטסנעפ-שרדמה-תיב עלַא ךרוד ןײרַא ןיוש טקוק גָאט רעד

 םענופ טייז ַא ףיוא ןיוש ךיז טליּפש ןוז רעדנעייגפיוא רעד ןופ לַארטש רעדנעילג

 ,ךיז רַאפ לייוורעד טנװַאד ןוא טליהעגנייא תילט ןיא ןיוש טייטש ךורב .רעמעלעב

 בור'ס .ףיונוצ ךיז טמוק ןינמ עטשרע סָאד .רע טגָאז ,"ןגָאירעד טשינ ייז ןעק רע;

 יד .רעמינּפ ענעפָאלשרַאפ טימ ,קידנפיול יװ ןיירַא ןעמוק סָאװ ,תוכאלמ-ילעב

 עזיולב ַא סױרַא טקעטש סע ואוו ,סעקוװעשַאה עליוה יד ןיא טלּפענקעצ עקרַאנירַאמ

 -קעווא ,הרבח . . . רענלָאק ןקידתבש ןפיוא ךָאװ עצנַאג יד וצ-טרַאװ סָאװ ,עקניּפס

 ,ןעלברַא עקיצנייא ןקידיילסיוא ןעמענ ,קַאז-תילט םעד ,עלעטייב-ןילפת סָאד קידנגייל

 ךיז ןקוקמוא עטצעל סָאד ןוא ,דומע םייב ןיוש טייטש רענייא .קידנגנירּפשרעטנוא

 טלָאװ סָאד יװ ,ןײרַא געוו ןיא ןביירט דלַאב טמענ רע ןוא ,ּפָא ןטנעצ םעד טלייצ

 . .+ "ןָא טכַאנ רעבלַאה ןופ, ,ייז ןגָאז ,ןיוש טנוװַאד סָאװ ,לַאװָאק ךורב טימ ןײגקעװַא

 טפָאלש סע ,ןיירַא עינשזוק ןיא קַאז-תילט ןטימ ךיילג רע טייג ,טנוװַאדעגּפָא

 ךיז טָאה ואוו-טשינ-ואוו .סנדָאל עטכַאמעגוצ עטיור יד רעטנוא לסעג סָאד ךָאנ

 -עגפיוא לרעטסנעפ-קישטפול ַא טימ ןעמַאזוצ ,ןדָאל רעבלַאה ַא ןײלַא ךיז ןופ יו

 ןבָאה סָאד לסעג ןיא ,ָאד קידנעיײגײברַאפ ,ןילַא גָאט רעד טלָאװ סָאד יוװ ,טלַארּפ

 טָאה "ןאשזראּפס, ןקידנפרַאװ-ךָאנ םענעלַאּפענּפָארַא םעד ןופ גנַאלק רעד .ןָאטעג
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 ,ןבילבעג ליטש טימרעדניא זיא ןוא ןטעבעג *ינא הדומ, ןקיצרַאה ַא ןושל ןייז ףיוא

 רעטילפעג ַא ןוא יירעשטיווצ סָאד ןיוש טיירשרַאפ עינשזוק רעד ןיא קידנעמוקניײרַא |

 יירשעג סָאד .לכעד ןיא רעכעל יד ךרוד סױרַא ןוא ןײרַא קידנבעווש ,לגייפ יד ןופ

 ןעמַאזוצ עלַא ןגָאז ייז טסייה ןעמ ןעוו/ רדח-יקדרד ַא ןיא רעדניק יװ ּפָא ךיז טיג

 | ,"עמש תאירק;

 ,עלעּפעט ַא ןיא עירָאקיצ לסיבַא וצ טלעטש ,רעייפ ךיז רֶע טכַאמ עטשרע סָאד

 םייריש ,הלח לטפער ַא ךיז טיירג ,לצעלק ןפיוא עליישטַאפ עטיור יד טײרּפשרַאפ

 קידנקוקסרַא ,רעייפ םייב קעװַא ךיז טלעטש ןוא ץלַאז עלעסיבַא ,ךָאנ תבש ןופ

 .ןעמערַאװנָא ךיז טעוו'ס זיב

 סָאד גנוי-רעקעב רעשזדָאל רעד ךרודַא-טריפ עינשזוק רעד רַאפ ײסָאש ןפיוא

 ןוא סיפ עטלעמרַאפ עסעװרָאב טימ ,רעסייוו ַא ,עיצנַאטס דעד וצ סקעבעג עלעגעוו

 סָאװ ,לטיה קידכעלייק סייוו ַא ,לוויטש ענעזעוועג ןופ םילוגלג ,סעטשעט עטלעמרַאפ

 םעד ךיוב ןזיולב ןטימ קידנּפוטש ,גנוי רעד .קעשַאד ַא ןָא גנַאל ןיוש ךיז טײגַאב

 יז ךורב 'ר ,ןגרָאמ טוג2 : עינשזוק יד קידנרָאפיײברַאפ ןיירַא טיירש עלעגעוו ןופ גנָארד

 ,לסעג ןיא ּפָא טגנילק סָאװ ,ָאד "ןגרָאמ-טוגק רעטשרע רעד קידנעטש זיא סָאד

 גערב ןפיוא ,עירָאקיצ ןּפָארט ַא סױרַא זָאלג םעד ןופ סיוא רע טגיונ ,ןסעגעגּפָא

 ,קיצרַאה ױזַא לוק ןפיוא ןשטנעב טמענ ןוא ּפָא טנַאה ַא טימ סע טשיװ ,לצעלק ןופ

 ַא ךיז ןיא טלָאװ ןשטנעב סָאד יװ ,ןסעגעג הדועס עקידבוט-םוי ַא טלָאװ רע יװ

 יד ףיוא םורַא םיא ןצנַאט ,לצעלק סָאד ןלַאפַאב לגיופ הרבח .טַאהעג *אביו הלעי,

 ןענייז סעטַאט ערעייז ,םיא טימ שימייה ,סעקשירק יד קידנבױלקּפָא ,לוויטש ןציּפש

 | . . . ןעוועג שימייה ךיוא ןדייז ןוא ןטָאט ןייז טימ

 סָאװ ,"םדו-רשב תנתמ ידיל אל ,ונכירצת לא אנוא :רעטרעװ יד וצ רע טמוק

 רע ליוו ,ןשטייטרַאפ ןשרד-לעב ַא לשרדמה-תיב ןיא ָאד טרעהעג לָאמַא טָאה רע

 רָאּפ ַא ןוא קידנענייוו זיולב לוק סָאד טרעוו .טשינ רע ןעק -- ןענייוועצ שזַא ךיז

 אלא :עינשזק רעד ןופ טנעוװו ריפ יד ןשיוװצ ןטעב טנעה ענעביוהעגפיוא-בלַאה

 ...."םדו רשב תנתמ ידיל

 טלעטש ,ץרַאה ןופ קשח ןביל ןטימ ןוא טנעה יד ןיא חוכ ןלופ טימ ,רעטַאז ַא

 עלַא ןיא ךיז ןגָארטעצ ןעגנַאלק-לַאטעמ עטרַאה .ןטעברַא קעװַא לַאװָאק ךורב ךיז

 םינּפ לבקמ קעװַא ײסָאש ןפיוא בלַאה ךיז ןפיולעצ יז ,ןַאלק-ןילק ,ןַאלק-ןילק : ןטייז

 -ניק יד ןקעוואוצפיוא ןײרַא לסעג ןיא בלַאה ; ןקיכלימ םענופ ןעמוקנָא סָאד ןייז וצ

 ןפיטרַאפ ךיז טמענ רע רָאנ יװ . . .ןַאלק-ןילק ,ןַאלק-ןילק :ךעלביל ױזַא ךעלרעד

 ַא סָאװ ,"ךמוקממ, ַא ןופ לדנוגינ עקידנעטש סָאד קידנגניזוצ ,טעברַא רעד ןיא

 ןעמענ -- טנװַאדעג לשרדמה-תיב ןשהלגעה-לעב םעניא לָאמַא טָאה ןזח רעדמערפ

 ,ןרָאי ענעי ,ענעי ןופ .ןבעל רעקיטש ןעלקיוורעדנַאנופ חומ ןיא םיא ייב ךיילג ךיז

 :לָאמ רעטרעדנוה ייז ןרזחוצרעביא דימ טשינ טרעוו רע סָאװ

 ,ןעוועג לגנוי-הווצמ-רב ַא םיוק טלָאמעד ךָאנ זיא עלעבייל ,גנַאל ןיוש ,גנַאל ---

 רעטניוו ַא ןיא .ןברָאטשעג רָאי םעד ןיא טקנוּפ םיא זיא ,לעטנָאי ,רענייז עטַאט רעד
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 רענישעבאש סָאד ,ּפָאק ןרעביא טעברַא ןעוועג זיא עינשזוק ןיא .ןעוועג סע זיא טכַאנ

 רעצנַאג רעד ןיא לַאװָאק רעקיצנייא רעד רע זיא ,טנערבעגּפָא טַאהעג טָאה ,ףרָאד

 ,ּפמָאל ַא ייב ןטעברַא טזומעג ןעמ טָאה טכַאנייב רעגײזַא ןעצ זיב .ןעוועג טנגעגמוא

 לקיטש ַא ןפלָאהעגוצ ךיוא טָאה הרש הנח .ןטלַאהעגוצ טלָאמעד רע טָאה ץגש ַא

 ,רע זיא .ןעוועג קיניײװ ךָאנ ץלַא זיא'ס ןוא קַאזיזָאלב םייב ןייטש ,ןשעלּפָא ןזייא

 ןפורסיורַא ןפָאלעג ןיירַא שרדמה:תיב ןיא ,ךיז ףיוא ךוטרַאפ ןטימ ױזַא ,רעזייב ַא

 רע יוװ רָאנ *!סעּפע סָאד טניימ סָאװ, :ןפלעהוצ ןייג רעסעב םיא לָאז רע ,ןעלבייל

 ירשעג סָאד טָאה ,ּפָאק םעד קידגקעטשניײרַא ,טנפעעג ריט-שרדמה:תיב יד טָאה

 לַאװָאק ןקידנרָאצ םעד טזָאלעג טשינ ,ןענרעל עקידעכליה סָאד ןוא ןשיט עלַא םורַא

 זיב ,טעשזדנַאלבעגמורַא ןקילב ענייז ןבָאה רענעקָארשעצ ַא .ןלעטש רעטייוו טירט ַא

 ןוא םעדייא סבר ןטימ ןעמַאזוצ ןעלבייל ןייז ןציז ןָא-ןביוא ןעורעד ךיוא טָאה רע

 -עגסיוא .טנעקרעד תולוק לובמ םעד ןשיוצ סעלעבייל לוק ןייז טָאה רע .ןענרעל

 ןעמענסױרַא טשינ םיא לָאז רע ,ןטעב ךיז טלָאװ דניק ןייז יו ,םיא ךיז טָאה טכַאד

 ...ןײירַא עינשזוק רערעטסניפ רעד ןיא שרדמה:-תיב ןקיטכיל ,ןעמערַאװ םענופ

 -רַאפ ,טשינרָאג-וצ ןעוועג טנװָא םענעי ןיא זיא טעברַא יד .קעװַא דלַאב רע זיא

 ןוא ןענַאטשעג םיא רעביא ןענייז סָאװ ,יד ןטלָאשעג ,טלדיזעג ,טצריקרַאפ ,טלָאמש

 לָאז רע; :ןבעגעג ןהרש-הנח ןייז טנװָא םענעי ןיא רע טָאה העובש ַא ןוא .טגָאיעג

 !הכאלמ רעד וצ טשינ םיא ףרַאד רע !ןטעברַא סייווש ןּפָארט ןטצעל ןטימ יײדָאב

 !"ןענרעל הרות סטיג ןיא רע זָאל

 "נָא ךָאנרעד ןענייז ןטייצ עטכעלש .טיהעג העובש ןייז רע טָאה רעייט-קילייה

 טגײלעגקעװַא סע רע טָאה ,ןלַאפעגוצ ןעוו לברעק בָארג ַא זיא'ס רָאנ יו .ןעמוקעג

 סלעבייל רַאפ ,ןגָארטעג ץרַאה עמַאס ןפיוא טָאה רע סָאװ ,עלעקעז םענעטעמרַאּפ ןיא

 ,הרש-הנח ןייז .ןעוועג דמערפ רעטייו רעד ןיא זיא רע ןעוו םיא ןקיש וצ ,ןגעוו

 טביולק ,טיורב קלח ריא טשינ טסערעד יז .רעדנוזַאב ּפָא טגרַאק ,טסואוועג רע טָאה

 טעװ רע ןעוו ,ןכַאמ שובלמ ַא ןעלבייל ןענעק לָאז יז לרענעצ ַא ףיוא לרענעצ ַא

 רעד ןעוו ךיז טָאה טגערפעג טשינ ןוא .םיבוט םימי יד ףיוא ייז וצ םייהַא ןעמוק

 -סױרַא ןָאק סָאװ ? סָאװ בילוצ ? סָאװ ךָאנ ?ןרעיודעג סע ףרַאד גנַאל יװ :לַאװָאק

 וצ טַאהעג הזעה ןייק טשינ טָאה המשנ עשילַאװָאק עמערָא ןייז ? ןופרעד ןעמוק

 ןייא-רָאי טיהעג העובש ןייז רע טָאה ןבעגעגרעביא קילייה רָאנ ,ןגעוורעד ןטכַארט

 ,סױא-רָאי

 טָאה עלעבייל רעייז ןעוו ,ךָאנרעד ןרָאי ךס ַא ןיוש ןעוועג זיא סָאד ,לָאמנייא

 ןגעלפ םישדח ןוא ,טקוקעגנָא טשינ םייה רעייז לָאמוצ דנַאנַאכָאנ ן'חסּפ עכעלטע

 לָאמַאטימ םיא טָאה -- ,ןעזעג םיא ןופ לטרַאק ַא םיוק טָאה ןעמ זַא ,ןײגכרודַא

 זיא גָאט ןצנַאג םעד .ןבעגעגּפָא ווירב ןטכַאמרַאפ ןסיורג ַא ןירעטשטָאּפ יד עשטכָאר

 -הנח טימ רע זיא טנוװָא ןיא .טײהרעטכַאמרַאפ ױזַא עינשזוק ןיא ןגעלעג ווירב רעד

 טלָאמעד םיא טָאה דמלמ לוולעוו .ןענעייל ןרעה ,דמלמ לוולעוו וצ ןגנַאגעג ןהרש

 רעטרעװ עטשרע יד ייב דלַאב טָאה הרש-הנח ןייז זַא ,ןָאט ַאזַא טימ טנעיילעג
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 ןײלַא רָאג טלָאמעד טָאה ,תמא ןַא סָאװ ,רע . . . ץרַאה סעמַאמ ַא ,ןענייוו ןעמונעג

 עלעבייל ןייז יו ,ָאי ךיז רע טנָאמרעד ךעלקיטש ךס ַא רָאנ ,ןענַאטשרַאפ טשינ ליפיוזַא

 קלח ןטסערג םעד טָאה עינשזוק רעד ןיא סייווש סנטַאט םעד זַא; :ןבירשעג טָאה

 -טצ ,ןבילבעג ןייטש דמלמ לוולעוו גנילצולּפ זיא ןענעייל ןטימ ןיא ."הרות ןייז ןיא

 יז קידנענעייל ,רעטרעוו יד טלמַאטשעגסױרַא םיוק-םיוק ןוא ןרָאװעג ךיילב סָאװ

 יד לזמל ןיוש ךיא בָאה ןויס יז ןיא; :ליטש רעד ןיא ,ךיז רַאפ רעירפ לָאמ ךס ַא

 :טקזוחעג םיא ןופ קידנלכיימש ךָאנרעד טָאה דמלמ לוולעוו *. . . ןעמוקַאב הכימס

 . . . בר ַא ןוז ַא ןבָאה ךָאנ טסעוװ וד זַא ,ךורב רימ ביולג,

 עקיטרַאפ ַא .ןרָאװעג ןגיװשטנַא לָאמַא טימ ןענייז רעמַאה ןרעטנוא ןעגנַאלק יד

 ןעקנַאדעג יד ןופ ךיז טסייר ךורב .עלדַאװָאק רע'ז ףיוא ןגיל ןבילבעג זיא עוװָאקדָאּפ

 ףיוא יז קידנגנעהפיוא .עװָאקדָאּפ רעד ןופ לוגיע םעד לָאמ רָאּפ ַא טכַארטַאב ,ּפָא

 ןליוק לבירג םענעגנַאגעגסיױא:בלַאה םעניא ןזייא לקיטש שירפ ַא רע טגייל ,קָאװשט ַא

 ןביג ןקנופ הרבח ַא .קַאזיזָאלב םייב גנָארד ןרַאפ ןעיצ קעװַא ךיז טלעטש ןוא ןײרַא

 סכורב טרעהעגסיוא ןוא ןטלַאהַאב ןגעלעג ןטלָאװ ייז יו ,לָאמַאטימ סױרַא-טיש ַא ךיז

 ךיז טזָאלבעצ רעייפ סָאד .ןיירַא רעכעל עצרַאװש יד ןיא ךיז ןפיולעצ ןוא ,ןטכַארט

 סױרַא רֶע טקוק ,גנארד םעד רַאפ קידנעיצ ,טייהרענעגיובעגנייא ױזַא ,שילעה

 סָאד קידנּפַאכסױרַא ."ןיוש זיא'ס טעּפש יווק ןוז רעדנעייגפיוא רעד וצ דלעפ ןפיוא

 טּפַאב ,רעטכעלעג שילעה ַאזַא טימ ,ךיז טכַאד ,טכַאל סָאװ ,ןזייא טילגעגנָא לקיטש

 עשירפ ךיז ןעמענ דלַאב .לרופ ַא רשפא ,ױזַא טַאלג ,געוו םוצ סױרַא קילב ַא רע

 סָאד םוא רעדיװ ךיז טרעק ּפַאלק-רעמַאה ןטשרע םייב ןוא .ןגָארט וצ ןעגנַאלק

 . . . ?ךמוקממ, םעד ךיז קידנגניזוצ ,ןטכַארט

 "עג טלָאמעד םיא ןופ טָאה דמלמ לוולעוו יו ןעשעג עקַאט זיא ױזַא ןוא --

 םעד .ןעוועג ייברעד ,ןעזעג ןײלַא ךָאד סע ןבָאה הרשיהנח ןייז טימ רע .טקזוח

 -תיב רעד ףיוא ךיז טָאה עלעבייל רעייז ואוו ,ןעוועג ןטרָאד ייז ןענייז תבש ןטשרע

 ןיא עלעבייל םיא ןבענ ,ןָא-ןביוא ןסעזעג זיא ,לַאװָאק ךורב ,רע ,טצעזעג לוטשזןיד

 ,םיתב-ילעב טימ ןשיט עלופ םורַא .םישובלמ ענעדייז-רעטיול ןוא למיירטש ַא

 רעד ךיז טָאה ,טלעטשעגפיוא סעּפע ךיז טָאה ,לַאװָאק ךורב ,רע זַא ןוא ,םינדמל

 ןבעגעגּפָא דובכ םיא טָאה סָאװ ,בר ןבילוצ ןבעגעג ףיוא-לעטש ַא שיט רעצנַאג

 סָאד ,ןעמענרַאפ וצ גונעת ליפ ױזַא רעווש-וצ לָאמנייא טימ םיא טרעוו סע

 .ןסעגרַאפ ןלעװ וצ ךיז רע טרעטַאמ --- דיירפ ליפוצ ןופ ןשטרָאק ךיז טמענ ץרַאה

 עטעילָאמסעגנייא יד ךיז טביוה ןרָאי עגנוי ענעי ןופ חוכ םעד טימ יװ ,רעכיג ךָאנ ןוא

 רעלענש ךיז ןגָארטעצ ןעגנַאלק יד .ּפָא-ןוא-ףיוא רעמַאה ןרעווש ןטימ טנַאה עשרעדָא

 עקידנעניגַאב ,עליטש יד גונעת ןכעלדנעמוא םעד ןטלָאװ ייז יוו ,רעקידנלייא ןוא

 ןיא טָאה רעמַאה רעד סָאװ ,טייקרעווש סָאד רע טליפרעד ןוא .טלייצרעדסיוא טלעוו

 ,ןביוהוצפיוא קירוצ ךיז רעווש .ןבילבעג ןגיל עלייוו ַא רע זיא ,ןּפַאלק ןטימ ןיא ךיז

 , . . =!ןיושע :ןָאטעג גָאז ַא ךיז-טכַאד טָאה גנַאלק רעטקיטשרַאפ רעטצעל רעד

 ַא ךָאנ ,טעװעדלַאפעגניײא ןרעטש ןטעילָאמסרַאפ םעניא ךיז טָאה שטיינק ַא ךָאנ
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 -עטלַאהַאברַאפ ,רעטייוו ַא ,לכיימש ַא ןיילַא ךיז וצ רע טיג .ךירטש רעפיט ,רעפיט

 : םולח רענעגרָאברַאפ רעטייוו ַא ,חומ ןיא םיא ייב ףיוא-ץילב ַא טיג קנַאדעג רענ

 ענעדייז יד ןיא ןייטש עלעבייל טעװ ןברַאטש ןייז ייב ,קנַארק ןוא טלַא זיא רע --

 ךיז רע טעװ טנַאה ןייז ןיא . . . ןכָאװ רעד ןיא וליפַא טייג רע סָאװ ,םישובלמ

 סָאװ ,טשימעגסיוא רעטעלב עקילייה רעטנזיוט טָאה סָאװ ,טנַאה רעד ןיא ,ןטלַאהנָא

 ןוא ןגָאז שידק םיא ךָאנ טעו עלעבייל ןייז ? סָאװ ?ןבָאה וצ ארומ ןיוש רע טָאה

 עטעּפש יד ןיא זיב ."ןמָא? ןרעפטנע שידק סבר ןכָאנ טצוװ ןדיי םלוע רעצנַאג רעד

 . ... !ןענרעל ןגעוו-המשנ ןייז רַאפ ןוא ןציז טכענ

 רַאפ דרעפ רָאּפ עקידעבעל ַא טימ עקשטירב רעכייר רעלעג ַא ןופ רָאפוצ ַא

 : ןטכַארט ןייז רעביא ן'כורב טסייר עינשזוק רעד

 לוק סלצירּפ ןעגנוי םעד ץלָאטש טיירש -- "ןעוָאקדָאּפוצרעביא דרעפ ייווצ;, ---

 ןייא .טעװָאק ןוא לַאװָאק רעטלַא רעד טייטש סופ ןשידרעפ ןרעביא ןגיובעגנייא

 רעליטש ַא ןופ ,טעברַא יד טייג ןגיוב-ןוא-לייפ ,לגָאנ רעד ןיוש טציז סע -- ,ּפַאלק

 . . . דיירפ-ץרַאה רענעבירטעגרעטנוא

 : םיא טגערפ ןוא קידנקוקוצ ,לצירּפ סָאד ךיז טרעדנואוו

 "?ןיוש וטסיב טלַא יו ,קעשורַאטס, --

 ,ןייטשרַאפ טשינ ץירּפ רעד ןעק *! ןרָאי קָאש ַא רעביא; -- : םיא רע טרעפטנע

 יד , . , טלכיימש ,לַאװָאק ךורב ,רע ןוא ,ךיז ןרעדנואוו וצ ףיוא טשינ טרעה ןוא

 ענעריּפַאּפ סָאד .טסנידרַאפ סָאד רעביא טלייצ רע .ןרָאפעגקעװַא זיא עקשטירב

 עמַאס ןפיוא טגָארט רע סָאװ ,ןײרַא עלעקעז םענעטעמרַאּפ ןיא רע טגייל לברעק

 ביול ַאע :לָאמ רָאּפ ַא ןײרַא רע טכיוה סענבָארד שטשרַאג םעד ןיא ןוא ,ןצרַאה

 . . . ?םשה ךורב ,קעטנָאשטָאּפ רעליואוו ַא ,טָאג וצ

 עכעליירפ ,עקיטסול .ןטעברַא קעװַא רעדיו ךיז רע טלעטש דיירפ טימ לופ

 ךיז טגעװַאב סָאװ ,ןגרָאמירפ םעניא טיירב ןוא טייוו ךיז ןגָארטעצ ןעגנַאלק-לַאטעמ

 ןעיירש --- ןַאלק"ןילק ,ןַאלק-ןילק : עינשזוק רעד ןופ ןעגנַאלק יד םורַא שער טימ ןיוש

 רעטַאז ַא ןופ ןעגנַאלק ןענייז סָאד .ייז ןענייז רעקרַאטש ןוא רעכעה ,רעביא ןעמעלַא

 ,רעזייּפש ןוא רעפעשַאב םעד ,טָאג ןייז טביול סָאװ ,המשנ רעכעליירפ
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 ,ייר רעד ןופ טקורעגסױרַא סָאװטע ,עקזייה ַא טייטש ףרָאד ןיא רָאפנײרַא םייב

 ןטייוו םוצ סױרַא קילב-םינּפ-תלבק ַא טימ טקוק סָאװ ,לרעטסנעפ קיצנייא ןַא טימ

 ,געוו

 טשינ ןעוו .עקזייה יד טייטש ךיז םורַא רעייש ַא ןָא ,עלָאדָאטס ַא ןָא ,ןײלַא

 ןוא ,ָאד לדעס טנָאנ ַא ןופ טּפַאכעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ ,םיוב-ןּפיל רעטלַא ןַא

 ץלַא יד יװ ,ןעזעגסיוא סע טלָאװ טגײלעגפױרַא ןגייווצ ערעגָאמ עכעלטע ענייז

 ,ךַאד-וצ-ךַאד טנָאנ קידנגיובוצ ,ןעמַאזוצ טסעפ ךיז ןעילוט סָאװ ,ךעלזייה עשיפרָאד

 ...ןפרַאװאוצסױרַא ףרָאד ןופ עקזייה יד ,טכַאמעג תחא-די ןבָאה

 ךלַאק ןופ *ברעו יתש; ןייק טשינ ןעמ טעז טנַאװ רעד ףיוא סָאוװ ,רַאפרעד ןוא

 ןוא ,טלעטשעגנָא ּפעט-ןעמולב ןייק טימ טשינ זיא לרעטסנעפ סָאד ,טלָאמעגסיוא

 -- ,טקעדעג טייקטסעפ רעשיפרָאד רענעי טימ טשינ זיא ךַאד רענעיורטש רעד

 ןוא עקירעביא עלַא ןופ סע זיא טלײטענּפָא זַא ,קילב ןטשרע ןופ דלַאב ןעמ טעז

 ,ןייז טײקטרעדנוזעגּפָא עפיט ןוא עסיורג ַא זומ קינייוועניא ךיוא

 זיא סָאװ טימ ,רעהַא ָאד דיי ַא טמוק יוװ .רעזייל דיי ַא עקזייה רעד ןיא טניואוו

 םורַא ןענייז רעדלעפ עטשטנעבעג ,ןָא טשינ םענייק סע טייג ? סנרפמ ךיז דיי ַא סע

 -ָאטשירק ,ןצָארּפש ןוא ןסקַאװ ןייא ןיא ןטלַאה טעקנָאל עלופ ,טײרּפשעגסױא טייוו

 גיוא-ןשטנעמ סָאד טקוק -- טייוו ןוא טנָאנ קידנעמָארטש ךיז ןבָאדג ןלַאװק ענעל

 ,סע טרעוו טַאז ןוא סנייד-סניימ ןיא םיא ךיז טסעגרַאפ סע ןוא עפש סטיג ףיוא

 םיא רעטנוא ןוז יד .רעייג-סופ רעמערָא ןַא קעוו ןפיוא ָאד ייברַאפ ןעוו-טייג

 טלעטש .וצ םיא טגָאלש טכַאנ יד ,ןעגנַאזדלעפ םי ַא ןיא טייוו ךיז טקנירטרעד

 רעד ןופ לקעּפ סָאד קידנגײלּפָארַא ,ףרָאד ןופ לעווש רעד ףיוא טנָאנ ּפָא ךיז רע

 ,ףרָאד ןופ טייקפיט רעד ןיא רע טכוז קילב ןטכַארטרַאפ-םוטש ַא טימ ןוא עציילּפ

 ןביוהעגפיוא ךיז טָאה סָאװ ,ןעקוװַאה ןשיטניה ןזייב םעד ייב ןגערפ ךיז טלָאװ רע יו

 סלָאמַאד *? ןקיטכענרעביא ץעגרע ָאד-ואוו ןעמ ןעק יצ; : ןטייז עלַא ןופ םיא ןגעק

 ךיי ַא .רעזייל סױרַא טמוק סע ןוא לזייה םענופ ריט עטיירב יד ףיוא ךיז טנפע

 ןליוה ןיא ,םינּפ עצנַאג סָאד טעמכ םיא טלעטשרַאפ סָאװ ,דרָאב רעצרַאװש ַא טימ

 -רעד .טקעטשרַאפ סענעשעק'ןזיוה יד ןיא ,שיפרָאד-טסָארּפ ,טנעה עדייב ,לטסעוו

 ,דיי ַא ָאד זיא סע יצ ,געוו םוצ רעבירַא קוק ַא רע טגנַאל

 בוטש ןיא ןייגסיוארָאפ סָאד ךיוא ױזַא ,ןעוועג זיא םוקסורַא רעד יו ליטש ױזַא

 טלָאװ ןַאמערָא רעד יו טקנוּפ ,רעטרעוו ןָא ליטש .עברָאט סנַאמערָא םעד טימ ןיירַא

 טָאה ןעמוק ןייז יו רעמ סָאװ ,טגנערבעג ןבָאה תוחילש עמייהעג ַא סעּפע םיא

 טנַאמערָא ןַא ןײרַא טגָארט רעזייל זַא ,עכילרעזייל יד טעזרעד .ןפרַאדַאב טשינ רע

 ךיז יז טביוה -- ןעזעג טשינ טכער טעמכ ןַאמערָא םעד ךָאנ טָאה יז -- עברָאט
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 ,טיורב עװָאזַאר ןעבַאל ןבלַאה ַא שיט ןפיוא קעװַא טגייל ןוא טרָא ןופ ףיוא ןיוש

 סָאװ ,ןעגנוי עדייב ןעעזרעד ,טשרָאב-װָאשטש זָאלג ןוא גנילק ַא ,ץלַאז לטסעמ ַא

 יד ייז ייב ךיז טקעוװרעד ,ןַאמערָא ןַא ןײרַא טייג סע זַא ,געלשעג ַא ןטימניא ןטלַאה

 ,ןקוקנָא קעװַא ךיז ןעמ טלעטש טדיישעצ ןוא ,ןבָאה וצ ףרַאדַאב שטנעמ ַא סָאװ ,השוב

 ,טײקעטַאװעמת רעשיפרָאד רעד טימ

 רע טעזרעד :ןשטנעמ ןוא טלעוו יד קינייװ ךָאנ ןָאק ,םינּפ ַא ,ןַאמערָא רעד

 סע יצ ,קפס ַא ןייא ןיוש םיא טלַאפ ,"ותעשב המלש תדועסכ, ,שיט ןטקעדעג ַאזַא .

 רָאג ןיוש טלָאװ רֶע יו ,לייורעד ךיז רע טיירד ...?טלָאצַאב רַאפ רשפא זיא

 ,לביטש סָאד לייורעד רע טכַארטַאב ...םיא טרעגנוה'ס סָאװרַאפ ,ןבָאה הטרח

 עכעלטע ךיז ןרבח סע ואוו ,ּפַאלוּפ עמַאס ןרעטנוא טּפַאלקעגוצ עלעגערש סָאד

 .סרעטכייל ענעשעמ עקידתבש יד ןוא קַאז-תילט ַא ,םישמוח

 סָאד טײטשרַאפ רע .ןטעב סעכלעזַא טסייה סע סָאװ ,טשינ רעבָא טסייוו רעזייל

 ףיוא-טרעדור ,טיורב םוצ גנילק יד וצ רעטנענ רע טקור יױזַא-טַאלג רָאנ ,טשינ

 -קעװַא ,טרָאװק יד סיוא טכוז ןוא לטסעמ םעניא ץלַאז לסיב עטסערּפעגנייא סָאד

 ט'ססוג ןוז רעקידנעייגרעטנוא רעד ןופ לַארטש רעטצעל ַא .גיוא ןרַאפ יז קידנלעטש

 טגָאז ןוא עטָאּפַאק יד ןעלּפענקוצ רעזייל טמענ .סיוא טייג ןוא ביוש רעד ףיוא

 רע גנוי ןכלעוו קרָאטש ַא השעמ-תעשב קידנבעג ,*ךתיב יבשוי ירשא/; : ךיילג

 ןעמ טמענ טייהרעזגורב ןוא ,ףיוא ענעי ךיז ןּפַאכ ,עציילּפ רעד ןיא ןָא טפערט

 לקניוו םעניא רעפיט ךיז טקוררַאפ עכילרעזייל יד ,לרודיס ןייא ןופ ןענווַאדסױרַא

 ןגָאז קידנרעהרעד ,ּפָאק ןפיוא עליײשטַאפ יד ּפָארַא רעפיט טקור ןוא ךיק רעד ייב

 ,רעטרעוו עשידיי

 ,יוג רעטלַא ןַא ,ךַאטס ןיירַא טמוק סע ןוא טונימ רָאּפ ןייק טשינ טרעיודעג

 .ןעוועג חצנמ ענייז ןרָאי רעקיצעביז יד ןבָאה טייקטנוזעג ןוא טייקכיוה ןייז סָאװ

 ןייז טזייוו סָאװ ,לָאמוצ "רושטעיוו ירבָאד, ַא ןָא ,ךעלביל ױזַא זיא םוקניירַא רעד

 ,טסַאג ַאק :ןילַא ךיז וצ עשטרָאװ ַא ךַאטס טיג .ָאד בוטש רעד טימ טייקכעלמייה

 רע טקוק ןגיוא עקיטשרוד טימ *!טסַאג ַא ןיוש טָאה רעזייל ,םַאכָאק ַאגָאב קַאי

 -רעד רע ליוו ביוטש םעד ןָא ; סנסיפוצ ןַאמערָא םעד טגיל סָאװ ,עברָאט רעד ףיוא

 סעיײנ טגנערבעג רע טָאה יצ ,תומוקמ עטייוו ןופ ןַאמירָא רעד טמוק יצ ,ןענעק

 ,טלעוו רעטיירב רעסיורג רעד ןוֿפ

 ןסייררעביא לביטש ענעטכױלַאב סָאד טוט לּפמעל ַא ןָא-טדניצ ןעמ יו דלַאב

 סע רעהעג ןיילַא ךיז"וצ ,םורַא רעדלעפ ערעטסניפ-קיטכַאנ יד טימ תוכייש סָאד

 יעצ :בוטש רעד טימ שימייה ןצנַאגניא ךיוא ןיוש ךיז טליפ ןַאמירַא רעד .,דניצַא

 ןילַא ןיוש ךיז טכוז ,לּפענק ַא ןָא ךיז טיינ ,םורַא ךיז טערָאּפ ,עטָאּפַאק יד טלּפענק

 ףיוא ןעמַאזוצ ךיז ןציז ןכַאטס טימ רעזייל .ּפינק ַא ןדיינשוצרעביא רעסעמ ַא סיוא

 בייוחמ זיא'ס טייז רעכלעוו ןופ ,סיוא טנובשח ןעמ ןוא לקנעב קירעדינ-ךעלגנעל ַא

 ןוא ,טכַאמעג םולש גנַאל ןיוש ןבָאה ןעגנוי עדייב יד .ץלָאה לרופ ןקורט ַא ןייז וצ

 עילַאט עטלַא ןַא טימ ,ץגש ַא סנכש ַא טימ ןעמַאזוצ ,ךיז ןשיווצ ןיוש טלדנַאה ןעמ
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 טכוז סע רעוו : יוג ַא ךָאנ יוג ַא זייווקיצנייא ןעמוקוצוצ ןָא ךיז ןביוה ָאד ןוא .ןטרָאק

 טנַאה ַא טימ טנעלעגנָא ,טייהרעקידנעייטש טביילב סע רעװ ,ןציז םוצ טרָא ןַא סיוא

 ,טייקשימייה טימ ןוא ךיור עקרָאכַאמ טימ לופ טרעװ לביטש סָאד .טנַאװ רעד ייב

 ףיוא ןסעיינ ענייז טימ ךיז טזָאלעצ רע ןוא ,רעקידװעדײרַאב ַא ןַאמערָא ןַא טפערט

 טרעה ץלַא ,טייקליטש עקיד'ץרא-ךרד ַאזַא ָאד טרעוו ,ענדעשז ױזַא ָאד זיא ןעמ סָאװ

 עכעלטע זיא רע ,סנייז ןבעל עצנַאג'ס זיא סָאד תמחמ ,ךַאטס רקיע רעד ןוא ,וצ ךיז

 ענייז ןגיוא יד ...גירק רעשיקרעט ןיא ןעוועג ,ןעועג רענלעז ַא רָאי קיסיירד

 ,סױרַא ליומ סנַאמערָא םענופ טרָאװ סעדעי ןסייר

 טמוק ןײרַא בוטש ןיא םיא וצ ,רעזייל סיורג סרעדנוזַאב טלָאמעד ךיז טליפ

 ,טגָאמרַאפ רע ליפיוו טשינ ןיילַא שזַא סייוו סָאוװו ,יוג ַא ,יקסראדנאס וליפַא .סע ןעמ

 ןטייוצ םוצ לקניוו ןייא ןופ םורַא ךיז טייג רעזייל .ריט רעד ייב טסָארּפ טייטש

 וצ טשינ ףרַאדַאב רע ,טסייה'ס :עקרָאכַאמ לקעּפ ַא לייורעד יוג ַא ייב טזייל

 טכַאמ . . . ןלייצרעד רעדנוזַאב ןַאמערָא ןייז םיא ןעק ,ןלעװ רָאנ לָאז רע זַא ,ןרעה

 -רעד רָאנ ,שרעדנַא סעּפע ךָאנ רָאג ןעמוקעגניירַא זיא יוג רעכלעוו זַא ,ךיוא ךיז

 רעד רַאפ ךיז טמעשרַאּפ ,גייוש ַא טכַאמעג ןיוש רע טָאה ,םלוע םעד קידנעעז

 טימ םוטש ןטעב סָאװ ,ןגיוא ענייז ןיא רעזייל דלַאב טנעקרעד .הבשחמ רעזיולב

 םיא טייג ,לסקַא ןטימ גיונ ַא רעזייל םיא טגנַאלרעד ..."ראזאל ,ראזאל, : םינונחת

 רעד ייב טרַאה ןיוש ךיז טקוט דלַאב ןוא ןיירַא לרעקלַא ןרעטסניפ םעניא ךָאנ רענעי

 -ןטסעמנײרַא ,ןפנָארב לשעלפ ַא טימ טנַאה ַא ,בוטש רעד ןופ ןײשּפָא םייב ,לעווש

 טביילב רעזייל ןוא רעטקיווקרעד ַא ןיירַא קירוצ טמוק יוג רעד ...לזעלג ַא ןיא קיד

 סױרַא לרעקלַא ןופ ךיז טרעה ,עגר ַא ליטש ָאד טרעוװ סע זַא ןוא ,טרָאד ןיוש

 ..."וישעמ לכ לעו ,דעו םלועל ונילע ךולמי דימת ודובכב ךלמה, -- :לוק סרעזייל

 קנעּפ ןשירפ ַא ףיוא ןיוש טגיל ןַאמערָא רעד .ןעגנַאגעצ ןיוש ךיז זיא ץלַא

 למעלפידנַאר ַא זיולב ָאד רָאנ זיא'ס ,טײרדעגּפָארַא לּפמעל סָאד ,טעבעגסיוא יורטש

 -יטכַאנ רעד וצ סױרַא ביוש רעצרַאװש רעד ןיא ךיז טלגיּפש סע ,ןטכייל םוצ טשינ

 זיא ָאד זַא ,ןבעג וצ ןמיס ַא םיא ,ואוו-ץעגרע טעשזדנָאלב סע רעוו ,טייקטייוז רעק'

 עטּפעלקעגוצ טימ ןוא עּפַאק רעד ייב טייטש ,ןָאטעגסױא:בלַאה ,רעזייל .בושי ַא

 רעד רעביא ןגיובעגנייא ךַאטס ךָאנ טייטש ."שמש תאירקג ןיא רע טעשזדנָאלב ןגיוא

 טשינ זיא זדנוא ייב ,ןייז ףרַאד ױזַא; : ךיז וצ טדער ןוא ,ןיגקעװַא םוצ עקמַאלק-ריט

 "דנורג, ןייק טשינ טספרַאד וד ,רעזייל !םַאכָאק ַאגָאב קַאי ,ןיינ ,ןיינ ,ָא . ..ױזַא

 ַא !טלעװ רעד ףיוא רעדירב ליפוזַא רעסעב טסָאה ,וטספרַאד טשינרָאג ,(ןדָאב)

 טמוק בוטש ןייד ןיא ,"עמָאיַאנזא ַא ןיוש סנייד רע זיא ,ייברַאפ טייג'ס דיי רעסָאװ

 ןופ ןרזחרעביא סָאד ןיוש ךיז טרילרַאפ --- . , ,*ױזַא טשינ זיא זדנוא ייב ,ָא ...רע

 | .ריט טייז רענעי

 ,טעברַא רעד ייב רעדלעפ יד ףיוא ןיוש טגיל ףרָאד סָאד .ירפ רעד ןיא דלַאב

 עטקיטעּפשרַאפ ןלייא ,ןעלסקַא יד ףיוא סעסָאק יד טגיײלרַאפ ,םיצקש עשיפרָאד ייווצ

 סָאד ּפָאיטיה ,קילב ןקידנגרָאמירפ ןגילעזטייל ַא טימ ןוז יד .ףרָאד ןופ סױרַא
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 רעד ןוא לזייה ןופ ריט יד ףיוא ךיז טנפע ,ףיורעד ,ךיז טכַאד ,גנוטכַא טוט ,ףרָאד

 .לעווש רעד ףיוא ךיז טזייװַאב ,ןקעטש ןוא עברָאט רעד טימ טנדָאלעגנָא ,ןַאמערָא

 ןכלעװ טימ ,געוו םוצ קילב ַא טימ ןוא הזוזמ רעד ףיוא טנַאה יד טגײלעגפױרַא

 ןענעגעזעג ךיז רע טמענ ,ןײגקעװַא ףרַאד רע ןכלעוו טימ ןוא ןעמוקעגנָא זיא רע

 ןייז טָאה לארשי ןופ טיג ןעוו זַא ,סיוא טלָאמעד טעז .בוטש סרעזייל טימ לוק ןפיוא

 ןַא ףרָאד ןיא ָאד ךיוא רע טָאה ,טײרּפשעצ רעקלעפ ןוא טלעוו רעד רעביא קלָאפ

 ןייגכרוד דיי רעמערָא ןַא ָאד ןעו טעוו'ס זַא ידכ ,ןבעגעגניירַא רעזייל ןקיצנייא

 רע לָאז ןוא ...דובכ ןייז םוטעמוא ,ןַארַאפ ָאד ךיוא זיא טיג ןייז זַא ,ןסיוו רע לָאז

 עקיצרַאה ַא קירוצ ךיוא לָאז רע ידכ ,ןזָאלרעביא ָאד ןשטנואוו עקיצרַאה רָאּפ ַא

 .ןעמענטימ געוו ןטייוו ןיא ךיז טימ הכרב

 .יוג ַא םַאזנייא טרעקַא דלעפ ןטייוו ןטיירב ןרעביא ,טכַאנרַאפ ַא לָאמליײט

 לגיופ רעטצעל ַא .םורַא הטש ןטייוו ןקידייל םעניא ךיז רע טניפעג ןיילַא רענייא

 ואוו-ץעגרע ןפור ַא טימ טנָאזירָאה םעניא ךיז קידנגיװ ,ןיוש טקיטעּפשרַאפ טיצ

 טלעטש ,קילב ןטצעל ריא למיה דנַאר םעניא ןיוש טקנירטרעד ןוז יד ,טסענ ַא וצ

 יו ,םורַא טייקליטש רעפיט רעד וצ קילב ַא טימ ןרעקַא ןטימ ןיא יוג רעד ּפָא ךיז

 ןובשח עגר ַא טנָאמעג ןוא טקעוװרעד ןבָאה םיא ןיא ךיז טלָאװ שטנעמ ןופ חוכ רעד

 ןיא טעזרעד רע רָאנ יוװ ןוא ,ןגעקטנַא טייוו טרָאד קילב ןייז טלַאפ ...סעּפע ןופ

 :רע טלמרומ ,ךעלרעייפ ריפ ןעלקניפ ףרָאד ןּופ לזייה ןטשרע םענופ רעטסנעפ

 -נוא-בלַאה רעד ןופ רעסעמ-רעקַא םעד רעפַא רע טּפעלש ."ןרעזייל ייב תבש ןיוש;

 םוצ יו קידנעוטיגָאז ַא ןוא יז קידנעיירדרעביא ,דרע עזורג רענעטינשעגרעט

 .?םייהַא ןייג ףרַאד ןעמ, : דרעפ

 טגנילשרַאפ ,דלַאװ ןוא דלעפ ןייא-טליה ,תושמשהדןיב רעד ּפָארַא ךיז טזָאל ןוא

 ,לימ-טניוו ַא ןופ לגילפ עדנעייטש רָאּפ ַא ןוא לגרעב ףיוא למיוב ןעמַאזנייא ןַא

 ,לרעטסנעפ ןיא ןרעזייל ייב ךעלרעייפ-תבש ריפ יד רעלעה ךָאנ ךיז ןעלקניפעצ ---

 ,טקעלּפטנַא םורַא רוטַאנ יד דוס-תבש ןקילייה ןסיורג םעד ,קידנקנַאצ ,ןטלָאװ ייז יו

 דרע ןוא למיה טָאה סָאװ ,ט-ג רעד טציא טור סע זַא ,טלייצרעד ןטלָאװ ייז יו

 ,ןפַאשאב

.2 

 ןיא רעמ ךָאנ זיא סָאװ ,ףרָאד ןרעביא טגנעה טעמוא רענעגרָאברַאפ רעליטש ַא

 עקידמַאז עמורק יד ןטייז עדייב ןופ ךיז ןעיצ רעכיז-טשינ יוז ןוא טסוּפ ,ןטלַאהַאב ךיז

 ..ןעמַאלפ ןיא ןוא טולב ןיא טרָאד ךיז טקנירט סָאװ ,טלעוו רעטייוו רעד וצ סעילאק

 ןיא לטױלּפ ַא רעביא ןופ .ןטינשעגּפָא ןיוש ןענייז םורַא רעדלעפ יד .טייצ-לולא

 ןפרַאװ ןוא ןגױברעבירַא ּפעק ערעייז רעמױב-ןַאטשַאק עפוק ַא טוט ףרָאד ןטימ

 ,געוו ןקידמַאז ןקיכוּפ םעד ףיוא טלַאפ סָאװ ,ןַאטשַאק ןקיטייצ ַא הבנגב ּפָארַא ךיז ןופ

 םענופ גנעל רעד רעביא שטיווצ ַא טימ ךיז טגיוועצ סָאװ ,לגיופ ַא קידנשַארטסּפָא
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 "סיוא ןיוש זיא סָאװ ,לגילפעג-רעסַאװ סָאד טקיש עקוועזדַאס רעד ןופ ... .ףרָאד

 ּפָא ךיז ןביג סָאװ ,ןסורג-ַאװקדַאװק עקיכליה ערעייז ,ןרָאװעג סיורג ,טעװָאכעג

 -ַאּפ ַא ךיז טגָארטעצ עלָאדָאטס ַא ןופ ואוו-ץעגרע ...ןרָאי עלַא יו רעקיטעמוא

 רעכַאװש רעד ןוא ,עלייו עלַא ּפָא ךיז טור סָאװ .,ןדיינש-עקשטעס קידכעלעמ

 םענופ ןלעפ םעד ףיוא ףרָאד ןליטש ןרעביא ךיז טגָאלק רעסעמ-דיינש ןופ גנַאלק

 ,תיבה-לעב ןעגנוי

 ךיז ןלעטש רענלעז עכעלטע טימ קישטיארדָאּפ ַא .לרופ ַא ןײרַא טרָאפ סע

 ַא ואוו-ץעגרע טָאה דלַאב ןוא .ןכוז קעװַא ךיז ןזָאל עלַא ייז ,ףרָאד ןטימ ןיא ּפָא

 ַא טרָאד ןופ ןיוש ךיז טרעה םורַא טונימ רָאּפ ַא ןיא .ןָאטעג ץכערק ַא לרעיוט

 ןוא טרעה ףרָאד סָאד .ןעיירש ןשיחצור ַא טימ טשימעגסיוא ,ךיז ןטעב קידנענייוו

 ךָאנ-ןּפיר סָאװ ,יק ענעמונעגקעווַא עכעלטע טימ סיױרַא ךיז טזָאל לרופ סָאד .טגייווש

 רעד ןוא .בלַאק ןקידנגיוז םוצ ןשטירמ קידעמַאמ-ט'רעציַאב ַא טימ טייוו-ואוו ןופ

 רעטנענ ךיז ןבָאה ,ךיז טכוד ,ךעלזייה יד ,ףרָאד ןרעביא רעפיט ךיז טגיילעצ רעצ

 ַא ןוא ןעשעג זיא ָאד סָאװ קידנלייצרעדרעביא ,ןרעדנַא םוצ םענייא טקורעגוצ

 טלקָאשעצ קירעיורט ךיז טָאה ,ןעמולב עטילבעגּפָא ןופ לגייווצ ַא ,למיוב-ןשרעק

 עטקיטייועצ עקידנשטיווק ַא ךיז טגָארטעצ ןטרָאד ןופ ןוא רעטסנעפ א רעטנוא

 ,רעביא טרזח ףרָאד טייז רענעי ןופ ָאכע ןַא סָאװ ,הללק

 רַאפ אתורבח יד ףיונוצ ךיז-טמוק ,לקנוט טרעוו סע רָאנ יו ,טכַאנ יד ןָא טמוק

 סיפ יד ,דרע רעלָאג רעד ףיוא רעוו ,לאב ַא ףיוא טציז סע רעוו .בוטש סרעזייל

 יו רעמ טגייווש ןעמ .טנַאװ סרעזייל ייב עציײלּפ לקיטש ַא טרַאּפשעגנָא ,ןגיוצעגסיוא

 טַאלג .טעשזרוק ןעמ ןוא רעטסניפ רעד ןיא עקרָאכַאמ יד טיירד ןעמ .טדער ןעמ

 סע טניפעג לָאמלייט ;טרָאװ ַא סעּפע ןירַא רענייא טפרַאװ טָא .ןציז סָאד זיא ױזַא

 ; "װערקַאשּפ, ַא טימ קירוצ ּפָא טרעפטנע אתורבח רעד ןופ רענייא ןוא גנַאלקּפָא ןַא

 -נָאלב סָאװ ,לטניוו-ליק ַא ךרוד ןגָארטעגקעװַא יוװ ,ןריולרַאפ סע טרעוו בור'ס רָאנ

 טרעהרעד ,זיא ליטש קרַאטש ,ױזַא קידנציז .ףרָאד ןקיטכַאנ ןכרוד ייברַאפ טעשזד

 ךלַאב טרעװ ןוא רענוד רעבלַאה ַא ךיזטסייר סױרַא דרע רעד ןופ יו ,ךיז

 דרע רעמַאס רעד וצ רעיוא סָאד וצ ךַאטס טגיוב טלָאמעד ,ןפיול םעניא ןריולרַאפ

 ַא זיא'ס ,רעדניקא :ליטש רעד ןיא רע טכַאמ ,ּפָאק םעד קירוצ קידנביוהפיוא ןוא

 ...רעקיטסַאה טרעוו ןסָאריּפַאּפ יד ןעיצ סָאד ,רעליטש ךָאנ טרעוז ..."ןסיש

 ןקידנקניוװ ַא וצ ץעגרע טכַארטרַאפ לעװש רעד ףיוא טציז סָאװ ,ןרעזייל ייב

 סָאװ ,רעכלעזַא גנַאלרַאפ ַא ןגָאנ ןצרַאה ןיא טמענ ,למיה ןקיטכַאנ ןפיוא ןרעטש

 סע רע טָאה ,ףרָאד ןיא קידנציז ,ןרָאי רענעצ יד ךרוד ,טייצ רעצנַאג רעד רעביא

 רע יו :עיזַאטנַאפ יד םיא טלָאמ סע ןוא ! ןייז וצ טציא ןדיי ןשיווצ : טליפעג טשינ

 סָאװ ,שרדמה תיב ןרעייט ןביל םעד ןיא טָא ,ןירַא שרדמה:תיב ןיא גָאט עלַא טייג

 הסנרּפ ןייק טָאטש יד םיא טלָאװ יצ .געט-םיארונ:-םימי רָאּפ יד ןופ רָאנ ןעק רע

 טשינ ךיוַא ךָאד טסעגרַאפ ןייטש ןרעטנוא למירעוו ַא ןָא וליפַא ? ןבעג טנעקעג טשינ

 עטשרע יד . , . טזָאלרַאפ טשינ ךיוא ,ןרעזייל ,םיא טלָאװ רע ,רעטשרעביוא רעד
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 ןשיווצ ,ןציז עקינייז סָאד טימ יבַא ,טשינ טָאש רָאנ ,רעּפַאנק לסיב ַא רשפא טייצ

 -נַא סעּפע רָאג ךָאד זיא סָאד ,ךיז ןרעּפמַא ,ןדייר ייז יו ןרעה וצ ןוא ןציז וצ ןדיי

 ,ליפעג ןעגנילצולּפ ַא ןופ ףיוא טלּפַאצ סנייז ץרַאה סָאד ןוא ! טוג יװ ,הָא . ..שרעד

 ,דיי ַא ךיוא ךָאד זיא ,סע טסייה ,רעזייל ,רע זַא ,טנָאמרעד טציא ךיז טלָאװ רע יו

 ,טָאטש רעד ןופ ןדיי עלַא יד טימ ןָא ךיז רע רעק רעדורב רעכעלבייל ַא ,רעדורב ַא

 .ץפיז ןקרַאטש ַא רע טוט קידנסיוו-טשינ ןיילַא ןוא .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ

 רע טכַאמ ,טגרָאזרַאפ סעּפע זיא רעזייל זַא ,םיא ןבענ טציז סָאװ ,ךַאטס טרעה

 טעװ ןעמ ,ןָאט ךיוא וטסעוו ,ןָאט ןלעוװ עלַא סָאװ !טשינ גרָאז ,רעזייל -- : םיא וצ

 ! ארומ ןייק טשינ בָאה ,ןעעז ןיוש

 ןביוהעגנָא ךיז סע טָאה רעמ ןוא רעמ ץלַא .יײברַאפ ןייג ןכָאװ .ןפיולרַאפ געט

 עטיור טימ טנדָאלעגנָא סעילימַאפ טימ ךעלרופ ךרוד ןרָאפ סע ...ןרעטנענרעד

 ,עטַאט רעד ,יוג רעד .ןדנובעגנָא ןגָאװ טייז רעד ייב זיא וק ַא ,לגיוו ַא ,סנשיק

 סָאד קידגרָאפייברַאפ ,טייצ עצנַאג יד ּפָארַא סעּפע טלייצרעד ,ןָא טביירט סָאװ

 -- םענורב ַא וצ ןעױּפ סרעטייר עכעלטע ןיירַא ןעשזדנָאלברַאפ לָאמלייט .ףרָאד

 ןענייז ייז געוו ןכלעוו טימ ןוא ןעמוקעג ןענייז יז ןענַאװ ןופ ןעזעג טשינ טָאה'מ

 סע רעוװ .בוטש סרעזייל רַאפ טציז אתורבח יד ,טנװָא רעד ןָא-טמוק . . . קעװַא

 -ךָאּפ ַא ףיוא קידנעייז ,טרעהעגנָא ךיז טָאטש ןיא טנייה טָאה רע סָאװ ,טלייצרעד

 טייז רענעי ןיא םענייז לרעדורב םוצ לָאז רע יצ ,הצע ןַא ךיז טלַאה סע רעוו ; עדָאװ

 החּפשמ ןייק ; טגייווש ןוא טציז סָאװ ,רעזייל ןייא רָאנ ....ןעיצרעבירַא ךיז לסכייוו

 יצ ,טשינ רעבָא רע טסייו .רע טקנעדעג רעטעפ ַא סעּפע רָאנ ,רעזייל טשינ טָאה

 ָאד זיא רע טסייוו טרָאד ,למיה םוצ טעדנעוועג ןגיוא יד ןענייז .ךָאנ טבעל רענעי

 . . . טכעלש ייז זיא'ס ןעוו ,םיא וצ ןפור עכלעוו ,עלַא וצ טנָאנ זיא סָאװ ,טדג ַא

 ףיט זױלב סע רע טליפ ,ןעמענ וצ ט"ג ױזַא יו ,רעטרעוו ןייק רעזייל טשינ טָאה

 ,ץרַאה ןיא

 למיה ןדנַאר יד ייב טייוו ןעמענ ,טכַאנ עצרַאװש-ךעּפ ַא ,טכַאנ יד וצ טלַאפ

 למיה גערב ַא סיואיגנעל ןזָאררַאפ סָאװ ,רעייפ סענָאלב דרע רעד ןופ ןכירקסורַא

 רעקידרעייפ ַא יוװ ,קידנרעו רעלעקנוט טשינ ,סָאמ ןייא ןיא ּפָא ױזַא ןעייטש ןוא

 ליטש ןעמ טצַאש ,רעייפ רַאפ ךיז ןקערש םייוג .טלעוו רעקיטכַאנ רעד םורַא ןַאקרַאּפ

 ױזַא קידנציז .סױרַא טשינ סע טדער ןעמ רָאנ ..,קחרמ םעד ,זיא סָאד ואוו ץרַאה ןיא

 יד ןוא אדאדאדאב אדאזאזבב : ןעלירב ַא דלעפ ןטימ ןיא ףיוא גנילצולּפ ךיז טּפַאכ
 ...?טייוו טשינ זיא סָאד ,טייוו טשינ זיא סָאד, : ןשטרָאװ ןייא ןיא ןטלַאה םייוג

 .סעכ ַא טימ ףרָאד סָאד גָאט ןלעה ןטימ ןיא טלסיירט עדַאנָאנַאק עקינָאטניײא ןַא

 ןופ ךעלרעטסנעפ יד רעביא ךיז ןקוק קילב םענעקָארשעצ ןטרעװילגרַאפ ַא טימ

 רעדעי טקַאהעגּפָא ,םורַא ץלַא זיא קידייל ןוא טסוּפ .ןרעדנַא םוצ סנייא ךעלזייה יד

 ַא ןטלַאהַאב טסענ רעד ןיא טגיל לגיופ ַא .שינעפעשַאב קידעבעל ַא ןופ םעטָא

 ,ןקיטכיל ךָאנ םעד ןיא קידנבעוו ,ךיז ןעיצ ןצכעבעװניּפש עסייוו ,טלַאּפש ןיא םערָאװ

 ןײלַא טױט רעד יוו ,סיוא טעז סע ןוא געט-רעמוז עטצעל יד ןופ ללח ןעמערַאװ
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 ןטרָאד ןלַאפ סָאװ ,סנבעל רעטנזיוט רַאפ טבעוועג םיכירכת לייוורעד ָאד טלָאװ

 .י.עגר ערעדעי טייוו

 ןלעװ טלָאוװ רע יוװ ,טגיילרַאפ לגנַאהרָאפ ַא טימ לרעטסנעפ סָאד טָאה רעזייל

 יד ייז טימ ןעמַאזוצ ןוא רעדניק יד טימ בייוו סָאד .בוטש ןייז ןטלַאהַאב טימרעד

 ,לוק ןפיוא םילהת סױרַא ל'רודיס ןייא ןופ ןגָאז טצעזעגקעווַא ךיז ןבָאה ,ןעגנוי ייווצ

 טציז בייוו סרעזייל ...ךעלבייש יד ןופ ןרעטיצ םעד טימ ףיונוצ ךיז טשימ סָאװ

 טלָאוװ םי ַא יוװ גנילצולּפ .. .ןשטנעב-טכיל וצ רוּפיכ-םוי יוװ טגָאלק ןוא לקניוו ןיא

 ןוא טציילפ םרַאיל רעדליוו ַא ,יירשעג ַא סעּפע --- ןסירעגסיוא ןגערב יד ןופ ךיז

 רעכיילב ַא ,ךַאטס ןיירַא טלַאפ סע ןוא ףיוא ךיז טנפע ריט יד .רעהַא ךיז טרעטנענרעד

 ,קערש םינּפ לופ ַא טימ

 ןיוש ןבָאה עלַא ...סיורג זיא רַאפעג יד --- רע טלמַאטש -- רַאזַאל ,רַאזַאל --

 -ַאמ רעד רעטנוא ןופ סױרַא טּפעלש רע ןוא ...!וטסָאה ַאנ ,םענ ,ןעגנָאהעגסױרַא

 לרינש ַא ףיוא ּפָארַא רע טיצ זדלַאה ןופ . . . דליב ץרַאװש ַא טימ למער ַא עקרַאניר

 -- ! רעדניק ןוא בייוו ןייד ,זיוה ןייד ןטיהּפָא ריד טעוו סָאד ! םענ -- ."ברעו יתש; םעד

 -ּפָארַא טמעלעג טנעה יד ,םינּפ סָאד זיא סייוו-ךלַאק ,טרעווילגעג רעזייל טייטש

 רעטקערטשעגסיוא ס'ךַאטס וצ קילב ןרַאטש ַאזַא טימ ןקוק ענייז ןגיוא יד .ןעגנָאהעג

 ; טקוקעג בורג ןפיט ַא ןיא ןטלָאװ ייז יו ,טשינ לטניּפ ןייק ןביג ןעמערב יד ...טנַאה

 . . . םוהת ןצרַאוװש-ףיט ַא ןופ ץנַאלג ַא ךיז טלָאטש סע ואוו טרָאד

 ,גנוי טסיב ,םענ רעזייל ,םענק -- :ךיז ןטעב ס'ךַאטס טלמוט ןרעיוא יד ןיא

 ןעמעוו ,ףרָאד ןיא דיי ןייא טסיב וד זַא ,טשינ ךיד סעגרַאפ ,ןבעל וצ טספרַאדַאב

 ןייק ןביג ןגיוא יד ,עלייוו ַא טרעיודעג *? דניצַא וטסנכער סָאװ ףיוא ,ָאד וטסָאה

 ,הבשחמ רערעטסניפ ַא ןופ רעטיצ ַא עגר עלַא ךדֹוד-טייג בייל ןכרוד רָאנ ,טשינ ריר

 ,..קירוצ ןיוש ךיז טיצ טנַאה יד יװ רע טעז טָא ...ןדערנָא םיא ןוואורּפ ליוו סָאװ

 ןקַאהרַאפ ַא דלַאב ןוא ..,הללק עקידארומ ַא ...הללק ַא טכיירגרעד רעוא םוצ

 ןופ ןעוװעדליוו םוצ ןייא ךיז טרעה רע ,ףיוא ךיז טּפַאכ רע ...ריט רעד טימ

 יירשעג סָאד *! רעזייל ! עטַאט; : רעדניק ןוא בייוו ןופ יירשעג ןקידלּפַאצ םוצ ,ןסיורד

 ױזַא זיא ץרַאה סָאד ,ןגיוא יד טיירב ףיוא-טנפע רע ...תוירחא םיא ןופ טנָאמ

 ,ריט רעד ייב הזוזמ יד רע טקילברעד טָא ...הרובג יד טליפרעד רע ....גנירג

 ,טפַארק רעצנַאג רעד טימ טקירד ...טנעה עטיײרּפשעגסױא טימ ףױרַא טלַאפ רע
 רעד טימ ןוא ....ןוחצנ ןטימ ןייז רעכיז ליוו רע ...טסעפ ,טסעפ ןָא ךיז טלַאה רע

 ןופ טשינ טסייו סָאװ ,דיי רעשיפרָאד רעטסָארּפ רעד טייטש טייקטסעפ רעצנַאג

 ןוא טיג ןייז רַאפ עלַא ןופ ןבעל סָאד ןבעגוצקעװַא טיירג ...תונובשח ןייק

 == -- -- ןביולג
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 ןוא ןגרַאב רעדלעפ עטזָארגַאב-ךיוה .םורַא ץלַא ןיוש זיא סנירג ןיא טקנוטעגנייא

 ַא קידנטעב ,ךיז ןקוב ַא טימ ץעגרע ּפָארַא ןרעדינ ; טייוו ,טייוו טעה ךיז ןלָאט

 | ...ט"ג ייב הכרב

 ןיא .טילבעצ ןיוש ךיז טָאה טייז רעד ייב למיוב-ןשרעק ַא .ףרָאד ןיא גנילירפ

 ןיירַא טקוק ,לרעטסנעפ םוצ למילב ַא ןיוש טכיירגרעד לזייה ַא רַאפ לדנטרעג ַא

 יװ ,ןָאמוק רעמוז רעכעליירפ ,רעביל ַא -- :טסירט ןוא ךעלבייש יד ךרוד

 ...רָאי עלַא יװ ...דימת

 ךיז ןעמיוזרַאפ ןלַארטש עטצעל יד .ףרָאד ןטימ ךיז טנגעזעג ןוז יד .טכַאנרַאפ

 ,סיוא ןגייווצ ענייז טײרּפש סָאװ ,ףרָאד קע ןיא םיוב-ןּפיל ןטלַא ןפיוא קידנליּפש ,ךָאנ

 -עצ ךַאד רעבלַאה ַא ,טנעװ ריפ :ןבענרעד הברוח עקידנעייטש יד ןצישַאב וצ יו

 רָאלק ַא סױרַא ךָאנ טקוק קינייװעניא ןופ ...ןסירענּפָא ןדָאל ןוא ריט ,טעּפַאשז

 ָאד ןשטנעמ ןבָאה גנַאל טשינ טשרע זַא ,טלייצרעד סָאװ ,לטנעוו טסייוועגסיוא

 ... טבעלעג

 סָאװ ,טייז רענעי ןופ טמענ ןוא ןזייא קיטש ַא טימ יוג ַא ךיז טעבנגרַאפ סע

 : ןפור ַא גנילצולּפ ךיז טרעהרעד ,עצרַאיװַאז ַא ןסייר ,דלעפ םוצ סױרַא טייג

 --- ? טרָאד סע וטסוט סָאװ ? וטסוט סָאװ ! יע ! יע --

 ַא טימ ּפָאק םעד רעפַא טקעטש יוג רעד ןוא ....טליטשרַאפ ןסייר סָאד טרעוו

 ,קילב ןטשודיחרַאפ

 םיא ךָאד ןבָאה ייז ? ױזַא יוװ !ןיינ ..,!לוק ןייז ?ןייז רעזייל סָאד לָאז --

 ...סעצ ןסייוו עלַא . . .ייז ,טּפעלשרַאפ

 רעד ןוא ,םייוג עכעלטע ןציז לצעלק ַא ףיוא רעביא ןגעקטנַא טעזרעד רע ןוא

 ...טנַאה ַא טימ רעהַא טנרָאװ ,טייחרעקידנעייטש ךַאטס רעטלַא

 ךָאנ טביילב ךַאטס ןוא .דלעפ ןטימ טפיױלטנַא ןוא ךיז טמעשרַאפ יוג רעד

 ךָאנ ךיז טרעטַאמ רע ,הברוח רעד ףיוא קילב ןטרעווילגעגנייא ןַא טימ ןייטש ױזַא

 ...ןייטשרַאפ טשינ ןפוא ןיאב ךָאד םיא ןָאק ןוא ליוו רע סָאװ ,דוס ןסיורג םעד ןיא ץלַא
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 .ץיזדָאמ ןופ יבר רעד
 ,חסונ רעדנַא ןַא ,הטיש רעדנַא ןַא

 דרָאב שטשרָאג ַא סיוא טיצ ,ןדער וצ טנייפ טָאה סָאװ ,תעד-רב רעתמא רעד

 :אנשיל יאהכ ,ריד טרעפטנע ןוא

 ,םירפס יד ןעגנערב ױזַא .הבושתה םלוע ןופ רעכעה זיא ןוגינה םלוע רעד --

 | ,..גנַאג ַא ךָאד סע זיא
 לא

 .ליטש טגייווש רע ןוא

 יז טימ טבעלעג .םירדח עשיבר ךס ַא ןעק ךיא ,ָאי

 ןילַא טײקטלַא יד טָא ,.לטעטש שילױּפ טלַא ןַא ןיא לזייה ןרעצליה טלַא ןַא

 .םורַא טייקילייה רעצנַאג רעד טימ ןעמַאוצ קילייה ,הרוסמ קיטש ַא זיא סָאד

 -מורַא לגייפ ואוו ,לוש עָארג יד ,לטעב-למיה סָאד ,לביטש-דיגמ עטלַא סָאד

 ,םלוע-ארוב ןרַאפ הריש ןשטנעמ יד טימ ןעמַאזוצ ןעגניז קידנעבעוװש

 סָאד ,עָארג זיירג סָאד זיא ןָאביוא רעד .תוכייש עגנע ןַא ָאד טָאה ץלַא

 .שפנה-ןובשח ןסיורג ןופ הגירדמ רעד וצ ןעמוקעג גנַאל ןיוש זיא סָאװ ,עטלַא

 ַא רעביא ,רעקיצנייא ןַא רעו טציז ןוא .שער לקערב ןייק ,ליטש ױזַא זיא ָאד

 ,סוחי רעיינ ןייק ָאד ָאטשינ .הנימ אקפנ ןייק טשינ ךיוא זיא ,שרדמ ַא ,ארמג

 ...רבע רעטייו ,רעטייו רעד ,עטלַא סָאד זיולב

 ןוא .גונעג זיא ,העיסנ א סנייז ןגעוו ,דיגמ םעד ,שודקה ןדייז ןופ השעמ ַא

 יד ןפוא ןַא רַאפ סָאװ ףיוא ןוא ױזַא יו דישרעטנוא רעד זיא סָאװ ךעלטנגייא

 ?גונעג טשינ ןעד זיא ,ןיער ַא ,ץילב ַא :טמוק הבושת

 ךרוד רעהַא ןעיצ סָאװ ,(הנימ אקפנ ַא -- רעמ ,רעקינייו) ןדיי יד ןוא

 .עטצרַאהַאב ,עליטש עכלעזַא ךיוא ןענייז ,ןגעוו עשיליוּפ עקידמַאז עקימורַא עלַא

 -ףיוא-ןיוש-טעמכ עטלַא ןטימ ןעמַאזוצ דייז רעשידיגנ רעקידנצנַאלג רעיינ רעד

 ןטכעלפ ,ףיונוצ ךיז ןשימ דיי ןטושּפ םענופ סַאלטַא םענעבירעגסיוא עקוװעשדָאּפ

 ךיז טלייצרעד ןשיט-תושמשה-ןיב-תבש עליטש יד ייב ןוא .לסקַא-ייב-לסקַא ךיז

 ,הכלמ-תבש רעד ןופ ךיז ןדייש עקיטעמוא סָאד יו ,קידנרעטסילפ ליטש ױזַא

 ,שודקה-םשילעב ןופ עלהשעמ ַא

 רעטלעטשרַאפ רעד טסייה'ס ,רעלטעב רעמערָא רעד ט'הנעט --- *4 ןיינ; ---

 ַא .קידניז ױזַא טשינרָאג טסיב ,דניק ןיימ ,ןיינ; --- ,אטוח םוצ ,בוט-םש-לעב

 סמערָא ענעפָא טימ טציז לוכיבכ רעד .ןייז-שאיימ טשינ לָאמנייק ךיז רָאט דיי

 -רַאפ עלַא ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ םיא וצ קירוצ ךיז ןרעק סָאװ ,עלַא וצ טמענ ןוא

 ....צקידניז עלַא ,ענעסיוטש

 הבושת וצ קידנפור ,טלַא ןוא גנוי ןופ רעצרעה יד ןיא ףיט ,ףיט סע טגנירד

 -עג ענעגָאלשרעד יד .דָאר רעקידנצנַאט ַא טרעװ ,טנַאה ןיא טנַאה ךיז טכעלפ
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 .סיוא ךיז טכיילג ַאה-וה ןכעלגעטיגָאט םענופ ,ךָאי ןרעװש ןופ עציײלּפ ענעגיוב

 רעקידתוליצא רעטייוו ַא ןיא ןגָארטרַאפ טרעוו ןעמ ,עלייוו ַא ךיז טסעגרַאפ ןעמ
 ,טלעוו

 לא לא
 ו א

 ןוא ?ןָא סע טייג ןעמעוו ,דיתע טשינ ,רבע טשינ .ךיא ןעק רדח ַא ךָאנ

 ?ןָא-ןביוא רימ סָאװ

 ןעמ טָאה ,ל"שרהמ ןברַאה ַא ,ףיש ם"רהמ ַא ןופ "ןויע ךירצ; ןרעווש ַא

 -ץעגרע .ןרעו טרעפטנערַאפ ןזומ ץלַא טעוװו ָאד .ן'יבר םוצ ןריפ וצ טכַארבעגרעהַא

 עטשטיינקעג-טלַא סָאד ךיז טרעּפמַא ,טּפעלקעגוצ טנַאװ רעד וצ יװ ,טייז ַא ןָא ואוו

 -ני םענופ טלַאטשעג ךלימ-ןוא:טולב ןטימ ,ןואג םעד ,ןקז םענופ םינּפ-"ןבייל

 ןָא טייג ןעמעו ?ןעד ייז טלייצ רעוו רָאנ ,ךרוד ןעייג ן'העש .יוליע ןקשטעג

 ףיש ם"רהמ רעד זיב ,ןײרַא גָאט ןעָארג ןזיב ױזַא ?"שיט, רעד ,בירעמ רעד

 .ןרָאװעג טכעד זיא -- ל"שרהמ רעד ,טרעפטנערַאפ זיא

 יד ךיז טלקַאשעצ סע זַא ןוא .םע בורב ,קידתוכלמ ,קישַאר רָאג זיא ָאד

 -יש ַא יװ סא סע טעז -- הדע עטלייצעגרעביא-טשינ ,עקיטכעמ יד ,עסיורג

 ,רעטסָארּפ רעד ןוא .ןסָאגעגסיוא ןזיא דייז ןוא סַאלטַא ןופ םי רעקידנרירעמ

 רעטנוא ךיז טקניט ,קינייועניא ןיירַא ךיוא ךיז טקַאּפ ,קיניוו טיײטשרַאפ סָאװ

 טרעהעג רע זַא ,רע טסייוו --- ,הדע רעד ןופ לייט ַא ךיז טליפ ,םי ןקישיור ןיא

 | ...קיטכעמ ןוא סיורג זיא סָאװ סעּפע וצ

 :ענדָאמ עקַאט ןענייז ,טלעוו ןקע עלַא ןופ רעהַא ָאד ןעיצ סָאװ ,ןדיי יד ןוא

 ַא טימ ט'נח'ַאב ,עשידמול ןטלַאטשעג ,ןקילב עפרַאש-קידנפיול ,סנרעטש עסיורג

 : טייקטסעפ רעצלָאטש

 ...ךלמ תרדה םע בורב --

 .חסונ רעדנַא ןַא -- רעדיוו ןוא

 לטַאלַאכ טקילעמרַאפ ,טצלעמשרַאפ ןייד ןיא ,גָאט ןקידעכָאװ ןטסָארּפ ַא ןיא

 טיױו רעייז הליחתכל וטסיב ,ןעלסקעוו ןוא תובוח ןופ ּפָאק םענעכָארבעצ ןטימ

 ,ןטירד םייב !ךָאד ןוא ,ןָאט וצ סָאװ ,ךיז טכַאד ,טשינרָאג ָאד טסָאה .ןענַאד ןופ

 -- -- ּפָארַא לביטש-םעדיוב ןופ טסילפ סָאװ ,ןוגינ ןשיכאלאוו ןסיורג ןופ לֵאפ ןטרעפ

 טדימשעגוצ וטסרעוו .טציא טגניז (הכרבל ונורכז :ןיוש טנייה) ןײלַא *רע,

 ,טייקילעטשרעטניה עטייוו ,עטייוו ַא וטסריּפש טײקטפַאגרַאפ ןייד ןיא ןיוש .טרָא םוצ

 טימ .שינעװַאה ןכעלגעט ןשירַאנ ןייד טימ טקיטעּפשרַאפ וטסָאה ךס ַא ,ךס ַא

 "טימ ,ךיז ןרעקקירוצ ,קירוצ טלָאװעג ןרעג וטסלָאװ רענייד המשנ רעצנַאג רעד

 ."לעממ יקולא קלח: םוצ תוחוכ עטצעל יד טימ ןגָאירעד ,רעטייוו ןעיצ

 ביוא ןוא .ןײלַא רענייא םיא רע טגניז רַאפרעד ,"רענייז, זיא ןוגינ רעד

 םיא ןעגניז ערעדנַא ןעוו רעבָא .רע ךיוא ךָאד סע זיא -- דניק ַא טימ לָאמלייט
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 יגנַאזעג ןיש ַא סע טרעװ סלָאמאד .הרזע רעד ןיא רז םעד ןיוש וטסריּפש ---

 עבט ַא טָאה סָאװ ,רדח ןדמערפ ַא ןופ תעד-רב רעּפַאנק רעד .ןוגינ סיוא רָאנ

 ?ןעד רע טײטשרַאפ סָאװ ,רעמערָא -- ,"סרעגניז רעצישזדָאמ; : ןגָאז וצ

 עטלַא יד ןענייז ןכָארבעג .העיסנ ַא ףיוא םכח דימלת רעקשטיטלַא ןַא טמוק

 ,ןריפמיײהַא העונת ַא ןעמוקעג .ןענװַאד "םיא; ןרעה רע זיא ןעמוקעג ,רעדילג

 ןָאט קינײּפ ַא טעװ סע ןעוו .רָאי ַא ףיוא ,םישדח ףיוא ןייז גונעג טעװ סָאװ

 רעד טימ רע ןַאד טעװ -- *?תילכת רעד טרָאפ זיא סָאװ; :שותי רעד

 ךיוא ןעמוק .ןליטש ייו ןסיורג םעד ,ןעניפעג ץורית ַא "על'העונת; רעזיולב

 ןקיטכעמ םעד טימ ךיז ןליטש ןוא ןתוקיפס עטכַארטרעד-טשינ ,עבלַאה טימ ,עגנוי

 םוצ תוקקותשה ַא ןופ ,טייקטסעפ-הנומא ןופ ,טלעו רעטקנעברַאפ ַא ןופ גנַאזעג

 ,ףוס-ןיא

 -ןַאב רעד ןופ ןָאףפיול ךעלעגעוו יד .געט םיארונ:םימי עבירט יד ןיא

 סופ ןייא טימ טייר ,רבד םש ַא ,רעגַארּפ ףלָאװ 'ר .עטקַאּפעגנָא-לופ עיצַאטס

 יד .םיסנ ףיא ,ןטפול רעד ןיא טעמכ טגנעה בר ַא סעּפע ,קילשזָאק ןפיוא

 ךיוא .רעהַא ָאד ןידה:םוי םוצ ןעמוקעג .רעטנזױט יד ןיא ךיז טלמַאז הדע

 ץנַאג יב "טרעהעג, ןיוש רשפא טָאה סָאװ ,רוד ןעגנוי םעד ןופ ךס ַא ,ךס ַא

 .ןעמוק דימת ןלעװ ייז ,ָאד ןענייז --- "עדמערפ,

 -רעטסַאבַאלַא ןכעלגנעל םעד ףיוא .ענייז םידימלת יד יבר רעד טיײטשרַאפ

 ,ןפָאלשרַאפ-בלַאה ,טכַארטרַאפ-בלַאה ןגיוא יד .ןשטיינק יירד-ייווצ ןצנַאגניא םינּפ

 יד ןגָאז ױזַא) םעלַא ןופ רעטייוו זיא סָאװ ,טייקטייוו ַאזַא ןיא טקוקרַאפ ןענייז

 גערפ .טייקגנערטש עדנעגייוש ַא יו ןסָאגעגסיױוא זיא הרוצ רעד ףיוא ,(םירפס

 עשז"עז -- ,טשינ וטסייטשרַאפ םיוק ןוא !ייטשרַאפ ןוא רעה !רעה רָאנ ,טשינ

 טשינ .ןוגינ ןיא ןעוועטנורגרעד וטסנעק ץלַא ,ץלַא לייוו !ןייטשרַאפ ָאי טסלָאז

 ,בייל ןטעדנואוורַאפ ַא ןופ יוו יירשעג ַא רָאנ ,ןענייוו ןייק טשינ ,טייקנכָארבעצ ןייק

 -- -- -- ?אתולגב אתניכשל יוק --

 רע .ןײלַא רע טייטש ,"ירדנ לכ; וצ טכיל שודק-םוי יד ךיז ןדניצ סע ןעוו

 ױזַא זיא ןובשח רעד .הדע רעצנַאג רעד רַאפ ,ןעמעלַא רַאפ ןובשח םעד טכַאמ

 ... רָאי םענעּפָאלעגּפָא-שירַאנ ץנַאג ןייד ןיא ךיז טסעזרעד וד :ןּפָא

 קידנביולק ,טכענ עליטש יד ןיא תודבע סָאד טייג ױזַא .חסונ רעד זיא סָאד טָא

 ןפַאש וצ לכאלאוו ןקידעלַאפ-קיסיירד-ןוא-סקעז םעד זיב ,לַאפ ַא ךָאנ לַאפ ַא

 -ןובשח םענעגייא םעד ,ןידה-םוי רענעגייא רעד ןעמוקעג זיא סע זַא ןוא

 השא דולי ןייק .רעקיטסַאה ןוא רעקרַאטש ןגָאי םירוסי יד -- ,ןכַאמ וצ שפנה

 :וליפא ץכערק ןייק טשינ ןעמ טרעה ָאד ןוא ,ןגָארטרעביא טשינ ןיוש סע ןעק

 -- "תילגנ התא; רימ טגניז ,רעדניק ,ונ --

 -- -- -- ןעגנַאגעגסיױא טכיל סָאד זיא ױזַא ,חסונ רעד זיא ױזַא לייוו

 .א"פרת ,ולסכ ,ןילבמעד
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 ךיז ןּפַאכ לגיופ .לטלעוו סט-ג ךָאנ זיא יולב .ןעניגַאב-תבש רעקידרעמוז ַא

 -קיטיירפ םעניא ךָאנ טגיל לטעטש סָאד .שטשיווש ןטשרע םעד ןביג ןוא ףיוא טשרע

 ,ףָאלש ןקידסטכַאנוצ

 ןיירַא קרַאמ ןיא ןרָאפנײרַא ןייא ןיא ןטלַאה ןרופ ,יירערָאפעג ַא טרעוו סע

 ,דרעפ עכעלטע וצ ןדנובעגנָא טייז רעד ייב ןטנוא זיא רופ רעדעי ייב רָאנ ,עקידייל

 עטקעוועגרעביא ייב יװ ,ןקָארשעצ רעמינּפ יד ןענייז ,ןָא"ןביירט סָאװ ,םייוג יד ייב

 ,ןרינש עצנַאג ךיז ןעיצ לטעטש םורַא ןגעוו עלַא ףיוא .טכַאנ ןטימ ןיא הפירש ַא וצ

 : םורַא ןעניגַאב ןליטש םעניא המיא ןַא טימ טקעוװ יײרערָאפעג סָאד .ָאד רעהַא ץלַא

 *! ףיוא טייטש ! ףיוא טייטש;

 ךיז טלַארּפ ,קרַאמ םורַא סעקזייה ענעפָאלשעגניײא יד ןשיװצ ,ואוו-טשינ-ואוו

 טקעטש ןטרָאד ןופ ןוא ,לרעטסנעפ-קישטפול ַא טימ ןעמַאזוצ ,ןדָאל רעבלַאה ַא ףיוא

 ןופ ץעגרע .קירוצ טדניװשרַאפ ןוא טקוק ,טקוק :עקלעמרַאי ַא ןיא ּפָאק ַא סױרַא

 ,ךיש-קעטש יד ןיא ,סיװרָאב ,רעסייוו ַא בלַאה ,שטנעמ ַא ןיוש ךיז טזייוװַאב לסעג ַא

 ,ּפָאק םעד סױרַא זיולב טקעטש רע ; ןזיוה יד רעטנוא ךיז רע טלַאה טנַאה ןייא טימ

 טימ ןוא םיִנּפ ןפָאלשרַאפ ַא טימ .ןזייוו וצ ףוג טשער םעד ןבָאה ארומ טלָאװ רע יו

 ,ןײרַא טלעוו רעד ןיא עטַאװעמת רע טקוק גיוא ןּפָא ןייא

 ןיא ןיוש ךיז ןזָאל ןעלגיופ סעטַאשט :ןרעוו וצ רעלעה ןָא-טביוה ןסיורד רעד

 טליהעגנייא ,ןוז עסיורג ַא ףיוא-טייג ,גרעב-סגנוטסעפ יד ייב ,קירעדינ .ןײרַא דלעפ

 ףיוא יז טקעוו ,טלעוו סט-ג ףיוא טייקכעלביל ַא טימ טקוק ,לדנקלָאװ-רוּפרוּפ ַא ןיא

 זיא לטעטש בלַאה ַא .דניק קיצנייא ריא ןופ .לגיוו ןרעביא עמַאמ ַא יו ,קילב ןטימ

 -סיוא ,רעזייה יד רַאפ קידנסעומש ךיז ןרַאש ןשטנעמ ךעלדער ערעטיש .ךַאװ ןיוש

 -כיט עשירעבייוו ןוא סעקעּפָאשט עשהלגע-לעב ,ןעלטיה-טעמַאס עקידתבש טשימעג

 ןוא קערש טימ וצ ךיז ןרעה עטסָארּפ יד ,תורבס ןגָאז םיתב-ילעב ןדיי .ךעל

 ןייא ןיא ןטלַאה ןרופ .ןענייו וצ טיירג ןיוש ןעייטש רעבייוו יד ןוא ,ץרא-ךרד

 ,לטעטש סָאד ןייא-ןעמענ ןוא רעדליּפעג ןוא יירשעג טימ ןטייז עלַא ןופ ןעמוקנָא

 ,למיה םוצ ןרַאטש סעילבָאלָאה עטלעטשעגפיוא .קרַאמ רעד ןיוש זיא טקַאּפעג לופ

 ףיוא-טייג יירעשזריה ַא ,יירשעג ַא .ןעלדנייוו-דרעפ ןופ ײרעּפרַאװעג ַא טלדגיווש סע

 ,טיירב ןוא טייוו ףיוא ךיז טסיגעצ ןוא

 טנעוו יד ייב ךיז-ןבייר רעדניק .ןסיורד ןיא זיא לטעטש עצנַאג סָאד .ןגדָאמירפ

 דיי ַא טגיוב רעטסנעפ ןפָא ןַא ןופ ,םורַא למיוועג םעד ףיוא ןקָארשעצ ןקוק ןוא
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 םוצ ןירַא לביטש ןיא געוו ַא לובמ ןקישיור םעד ןיא טכוז ןוא ּפָאק םעד סױרַא

 ףיוא ןיוש טניואוו'מ .ףױלעגנָא ןטימ ןרָאװעג שימייה ןענייז ךעלגניי הרבח .ןענוװַאד

 טעמרָאק ןעמ ,בוטש רעד רַאפ רעטסנעפ ענעפָא יד ייב טרַאה ןעייטש סָאװ ,ןרופ יד

 גָאר ןיא ,קנעש רעד ייב טרָאד .שטייב יד טּפַאכ ןעמ ןוא הלח:תבש טימ דרעפ יד

 ןטימ ןיא .טפַאשגנע םעניא טעשטָאלקעגנײרַא "סעכוינָאק, הרבח ַא ךיז טָאה ,קרַאמ

 ,דרָאב רעטסַאלגיצ ַא טימ דיי רעקידנענייב-טיירב ,רעכיוה ַא ,"קָאשעימ, טייטש

 ןיא דרעפ ַא טקוק ןעמ ,קידייל טשינ ןעמ טייטש .ןעגנוי-סדרעפ יד ןופ *יבר, רעד

 ךיז ןּפוטש טרָאד ןוא ָאד . . . תבש ןיא טסעגרַאפ ןעמ ןוא טצַאש'מ ,ןײרַא עדרָאמ

 ןעלטיה ענעטעמַאס יד ךיז-ןקיט קידנעשזדנָאלב יװ ,ןענווַאד םוצ טפַאשגנע ןיא ןדיי

 ,םורַא לובמ ןקידעכָאװ םעד ןיא

 רַאפ עקנָאל רעטיירב ַא ףיוא לזייה עטצעל סָאד זיא סָאװ ,ךאמלעטס ןכָאנ דלַאב

 ןָא טביוה -- ןביירש ןוא ןריציפָא ךעלשיט םורַא טצעזעגסיוא ןציז ,טשטָאּפ רעד

 טימ םייוג ןופ טריפעג ,עטיישרַאפ ,עגנוי :דרעפ עזיולב ןופ םָארטש ַא ןעיצ ןיהַא

 ,עבמָאג רעטלָאגעגסיױא ןַא טימ יוג ַא .ןקילב ענעגָארטעצ ןוא רעמינּפ עטעמכאיעצ

 רעד וצ רָאּפ ַא טריפ ,ײקָאל רעשיצירּפ ַא קיטנעק ,דרעב-ןקַאב עדנָאלב טימ

 רערעטלע ,רעכיוה ַא ךָאנ טייג םיא ךָאנ .ןגָאלשרעד-טיוט סיוא טעז רע .טשטָאּפ

 ,ליומ ןיא רַאגיצ םענעשָאלעגסיױא ןַא טימ ,סעקשַאד ייווצ טימ לטיה ַא ןיא ץירּפ
 קישטניילק ַא .שפנ-תמגע סָאד ןייז רבוג ליוו טייקשיפיוה סָאד .קידנגייווש טייג רע

 ַא ,ײסָאש םעד ןייא רע טגייל ,רעגָא ןקידנצנַאלג ןכיוה ַא ךרוד טריפ עלעיוג

 ךיז טיירד עלעיוג סָאד ,יָאטַאט; : ןייוועג ַא טימ ךָאנ םיא טפיול לצגש קישטניילק

 עטקיטָאלברֲַאּפ עסיװרָאב טימ ץגש רעניד ַא .שטייב רעד טימ םיא טגָאלש ןוא סיוא

 םינּפַא רָאנ זיא רע .לדרעפ ןשיפיוה ַא ףיוא טייר ,שולעּפַאק םענעיורטש ַא ןיא סיפ

 ַא טגָארט סָאװ ,גנוי ַא יװ ,ןגױא יד ןופ סױרַא םיא טנייש החמש יד ןוא חילש ַא

 קידנטייר ,םייוג סױרַא ךיז-ןזָאל ךעלסעג ןוא סַאג ןופ .טחוש םוצ ןָאה-הרּפכ ןסיורג

 ,טשטָאּפ רעד וצ טפַאשגנע םעניא ּפָארַא ךיז-ןזָאל ןוא ךיז םורַא דרעפ ןטנוב טימ

 . . . ןיהַא טמוק סָאד ואוו ןוא ךיז טמענ סָאד ןענַאװ ןופ ןעזרעד וצ טשינ ןיוש זיא'ס

 רעד וצ דרעפ ןרעיױוּפ ךָאנ ןריפ זייווקיצנייא .טנערב ןוז יד .גָאט ןבלַאה ךָאנ

 ַא ןופ ךיז ןשזריהעצ קידתוזע ןַא ףיוא ךָאנ טרעטנימ ןעוו טשינ-ןעוו ,עיסימָאק

 ןיא סעטיווק ענירג ,עלעג טימ קירוצ ןיוש ןקנָאלב לייט ,"עינַאװַאכ, רעשיצירּפ

 רעצ סיורג רַאפ ןפערט טשינ ןענָאק ,ןשזדנָאלב ייז יו סיוא טעז סע .טנעה יד

 ןיש ךיז ןעיצ ןגעוו יד ףיוא טייוו טרָאד ןוא .ןרופ ערעייז וצ געוו םעד קירוצ

 םיחילש עקיצנייא רָאנ ךיז ןרָאפעצ סָאד יו סיוא טעז סע ,קירוצ ךעלרופ עקינייא

 | .ןירַא טלעוו רעטייוו רעד ןיא

 רעד ףיוא גָאט ןצנַאג םעד ןגיל ,תוכאלמ-ילעב ,ןעגנוי לטעטש עצנַאג סָאד
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 ןלעב ַא ךיוא זיא'מ ,יתית יכיהמ -- ןשטנעמ ערעטלע .סעיסימָאק יד ייב עקנָאל

 ןדיי ןעגנירּפש .ןיירַא שרדמה:תיב ןיא קירוצ סע טיצ 1 רועיש רעד זיא לפיוו רָאנ

 ףיוא סעטָאּפַאק-תבש יד טימ ןכירק ןוא רעדער רעביא ןעגנירּפש ,סעילבָאלָאה רעביא

 טשינ ןָאק ןוא קישטנָאק ַא ןיא ןירַא זיא "עקפעק; םהרבא רעטלַא רעד .ןרופ יד

 ,ןכַאל םייוג ןוא *!ץעװעטַאר, : ןקילב ענעקָארשעצ ענייז ךיז ןטעב .סױרַא

 ןיא ןקוקנײרַא טיור ןָא-טביוה ןוא ,ּפָארַא ןקארטאיוו יד וצ ךיז טזָאל ןוז יד

 רעד ןופ ןפיולעצ ןָא ןעמוק ןוא טנָאמרעד םייה רעד ןיא ךיז ןבָאה ןעגנוי ,לטעטש

 ,טייז רעד ייב .,ןַאב רעד ןופ געוו םעד טימ ןטיש ךיז ןעמענ גנילצולּפ ןוא .עקנָאל

 יװ ןקָארשעצ ,דרעב עגנַאל עקידובכב טימ ,ןדיי : תונחמ ךָאנ ,תונחמ ,דלעפ ןטימ

 סָאד ןוא קערש ַא טגיל ןגיוא יד ןיא .טנעה יד ןיא ןסע ךעלקעּפ טימ ,רעדניק

 ,טגָאיעגכָאנ ןענעמעוו ןופ יװ ,קידנפיול-בלַאה זיא ןייג

 -טוג; טלעוו סטיג ןוא ןזיוװַאב למיה ןפיוא ךיז טָאה לדנרעטש עטשרע סָאד

 ,לטעטש ןופ קעװַא טמעשרַאפ ןוא טקרעמַאבמוא זיא תבש רעד .טגָאזעג *ךָאװ

 ןענַאּפש טרָאד ןוא ָאד ,סױרַא ןשינעטלעהַאב ערעייז ןופ ןכיילש סנטָאש עקידעכָאװ

 ,סױרַא ןגָאװ ַא ןעמ טּפוטש ,שזרָאװדָאּפ ַא ,לסעג ַא ואוו ןופ .שינעלייא ןיא ןרופ ךיז

 ןזָאלעצ ןוא ןרופ ךָאנ ןרופ ּפָא ךיז-ןלייש סע .קרַאמ רעד ןיוש זיא קידייל-בלַאה

 | ,סױרַא לטעטש ןופ זייוונרינש ךיז

 זיא ןוא למעלפ-רעייפ ַא ןיוש טרעטיצ ּפָארַא ןרָאג סניציבר רעטלַא רעד ןופ

 ןףעלסילש ערעייז טימ ןלייא סרעמערק .ןדניצוצנָא טכיל ַא לטעטש םעד ריתמ

 ןיוש זיא טכַאנ .ןרופ ךעלעקּפוק ענעבילבעגרעביא ךָאנ ךיז ןעילוט טרָאד ןוא ָאד

 טרעוו סָאװ ,ןרָאפ ןרָאלרַאפ ַא ךָאנ ךיז טרעה ןגעוו עקידמַאז יד ףיוא ,ןטייוו ןופ

 סָאװ ,רעיױּפ ןופ סַאג יד ןָא טליפ חיר-עקרָאכַאמ ַא .רעטייוו ןוא רעליטש ץלַא

 ןריט יד רַאפ .רדסכ קידנרעכיור קירוצ-ןוא-ןיה לסעג-שרדמה-תיב ןיא ןענַאּפש

 עקידיז ןוא סעקיניישט עקידעכָאק .ךעלשיט ףיוא ןּפמָאל ךיז ןענערב ןסיורד ןיא

 ןדיי טשימעגסיוא .ןיירא ללח ןקיטכַאנ םעניא ערַאּפ סנקלָאװ סױרַא ןזָאל ןראווָאמַאס

 רעד וצ סעציײלּפ יד טימ ,טצעזעגסיוא ךעלשיט יד םורַא טכידעג ןציז ,םייוג טימ

 קידנקנעב ַא ּפָא ךָאנ ךיז טפור לסעג-לקניוו ַא ןופ .ןרעדליּפ ,ןרעכיור ,ןעקנירט ,סַאג

 ,םורַא ָאד ךיז טוט סע סָאװ ןעמעלַא טנָאמרעד ןוא דרעפ ַא ןופ יירעשזריה

 - ,טײרּפשעגסױא לטעטש ןרעביא ךיז טָאה טכַאנ עקידהמיא עטשרע יד |
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 ןיא לטעטש םעד ייברַאפ ךיז טיצ סָאװ ,יעסָאש ןרעביא .געט-רעמוז עסייה

 -לפענ ןטכידעג םענופ .ןדַאירטָא עשירעטילימ ייברַאפ טּפָא ןעייג ,ןיירַא גנוטסעפ

 ,גנַאזעג שידלעה ַא סױרַא טרענוד ,רעטילימ תונחמ יד םורַא טלגניר סָאװ ,ביוטש

 .ןגייוושליטש ןכעלנייּפ םענדָאמ ַא ןָא-טפרַאװ סָאד ןוא ןוז רעד ןגעק ןזיּפש ןקנַאילב'ס

 יד זיב ,גנַאל ױזַא ךָאנ ןקוק ןוא רעבלעוועג יד רַאפ טנרָאפ ןעייטש סרעמערק
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 רעכַאװש ,רעכַאװש ץלַא ךָאנ ךיז טסייר גנַאזעג זיולב ַא רָאנ .טדניװשרַאפ הנחמ

 .ןעייר עטשרעטנוא יד ןופ רענלעז עכעלטע עטצעל יד .ןירַא לטעטש ןיא קירוצ

 ,טײמָארט ןסיורג ַא טימ ןוא ,עציײלּפ רעד ףיוא לדנעפ טעּפעשטעגוצ ַא טימ רעוו

 ערעדנַא ןוא ,קַאבַאט לקעּפ ַא רעדָא ,עקלוב ַא ןפיוקנייא טּפַאכעגּפָארַא ךיז טָאה סָאװ

 ,ליטש טרעוו רעדיוװ ןוא ,ךָאנ ךיז ןלייא ,תולח סמערָא עלופ טימ עטקיטעּפשרַאפ

 .טייקליטש עקידלטעטשניילק ,עקיבייא יד רעדיוו

 ןַא סױרַא טגָאז ןעמ ,ןרעדנַא ןטימ רעמערק ןייא ףיונוצ ךיז טמוק דלַאב

 'ר רַאפ .חוכיוו רעפרַאש ַא קעװַא ךיז טיצ סע ןוא *קיטילָאּפ, לקיטש ַא ,הרעשה

 ַא ןוא ,לטרעווכיילג ַא רַאפ טרָא סָאד דימת זיא'ס ואוו ,בלעוועג-טינש סעלעבייל

 ןדעי ּפָא טיה סָאװ ,רעייג-קידייל ַא ,ןַאמרעגנוי ַא ,למהרבא טייטש ,ןינע ןשיטָאטש

 רעטנערברַאפ ַא ,קַאװטיל ַא ,עלעבייל 'ר זיא לדער ןטימניא ןוא ,טַאלב םעד גָאט

 ...עילַאטיא חוכמ ךיז ןעמ טרַאּפש ,*עינָאפ;

 טלעטשענּפָא ליבָאמָאטיױא ןַא ךיז טָאה ,קײטּפַא רעד רַאפ ,לסיבַא טקורעגּפָא

 דָארג טפיול גנוי-רעטסוש ַא .ןעגנוי ןופ טסניימ'ס ,לדער ץרַאװש ַא םורַא זיא --

 ,ּפָא ךיוא ךיז רע טלעטש ,טנַאה ןיא סעקוועילָאכ עטּפעטשעגּפָא רָאּפ ַא טימ ייברַאפ

 סַאג ןטייז יד ייב .ּפָא טיצ ןוא קוק עכעלטע טּפַאכ ,לּפעק סָאד רעבירַא טפרַאוװ

 -- סעּפולס-ןפַארגעלעט יד ייב ךיש ענעטכָאלפעג טימ סעלכָאכ עשיסור ןטעברַא

 יד ,סענעשעקילטַאלַאכ יד ןיא טנעה יד ,גָאט ןצנַאג םעד ּפָא סרעייגיקידייל ןעייטש

 ןיא .ןעגנַאלש יד יוװ ,סרעטעברַא יד ןכירק סע ואוו ,ךיוה רעד ןיא ןסיררַאפ ןגיוא

 ,ןמונעגקעװַא ןביוא ןופ דליש יד ,טכַאמרַאפ טייטש סָאװ ,קנעש סקעראזאמ רַאפ גָאר

 סָאװ-רָאנ ַא יו ,קורדנייא םעד טכַאמ סָאװ ,עגנערש עצנַאג ַא טצעזעגסיוא טציז

 ןיא ןדייש טשינ ץלַא ךָאנ ךיז ןענעק לגיופ יד רעכלעוו ןופ ,טסענ עטרעטשעצ

 ַא ,"לקַאבַאטקעמש; םיא ןבענ :"ןמהא ַא ,יוג ַא ,קינלָאּפָאנָאמ רעד טציז ןטימ

 ַא ןופ שינערַאד ַא ןוא ךיוה ַא ,סיטלאס רעקידרעירפ רעד ;רַאנ ַא קינשזַארטס

 טלייצרעד רע .קינרזח רעד ליקיצ ןוא עצינַאיּפ רעד ,שזרַאלומ עלעקסווָאלזָאק  יוג

 סע ןוא סענבָארד עמַאס טימ ךעלזנעג ענעטָארבעג טליפעגנָא ןבָאה ןדיי יד יו ,סע

 ייב לטעטש ַא ןיא ץעגרע זַא ןוא ; *ץעינַאמרעג, םוצ ,ןיהַא טרָאד טקישעגקעװַא

 ןטָארד ןָא ףַארגעלעט ַא ןענופעג "הוקמ, רעשידיי ַא ןיא ןעמ טָאה ,ץענערג רעד

 סָאד טרַאּפשעגנָא ,*לקַאבַאטקעמש, .תוישעמ עכלעזַא ךָאנ ןוא ;רעכיירטסע םוצ

 סָאד טביולג ןוא ,הנווכ סיורג טימ וצ ךיז טרעה ,דרעװש רעד ףיוא םינּפ עשירַאנ

 ךָאנ םיא רע טקוק ,שינעלייא ןיא לדיי ןקָארשעצ ַא ייברַאפ דָארג טפיול ןוא ץלַא

 .החיצר רעדליוו ַא טימ

 רענדָאמ ַא טימ .ךעלקַאזַאק עכעלטע ןזיװַאב לָאמניײא טימ ךיז ןבָאה סַאג ןיא

 שזַא ,סרעמערק .ןרעדנַא םניא בלעוועג ןייא ןופ אתורבח יד טנַאּפש טיײקרעדנוזעגּפָא

 ןייז םדוק ןליו ןוא ,הנכס יד טקעמשרעד דלַאב ןבָאה ,לטעטש קע ןרעדנַא ןופ

 ןיוש וטסָאה'ס ,עלעזָאק; :למרומעג ַא ןוא ץכעקיקכָאנ ַא זיא סַאג ןיא ,טיירג

 ,טמיוזעג רעגנעל לסיבַא לבלעוועג ַא ןיא ךיז טָאה אתורבח יד ...*!עזָאק בר
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 סעּפע טָאה סָאװ, --- : ןסיוו ןלעװ וצ םינלעב לדער ַא ָאד ןיוש זיא לּפערט ןרַאפ

 *? ןָאטעג גנַאל ױזַא ָאד עזָאק ַא

 ,רעקַאנק ןצנַאג ןרַאפ ןיוש רעמערק ַא ךיז טכַאמ --- 1 ןָאט רע לָאז סָאװ ;יַא --

 לגיוא טעימשזעג ַא טימ ייז קידנקוקכָאנ ןוא לטיה סָאד השעמ-תעב קידנקורּפָארַא

 . . . ונ ,וטסעז ,ךא .םיצקש ענעסַאלעג ץנַאג ,רָאג טרעקרַאפ ,הברדַא --

 טלדניווש ןגיוא יד רַאפ ןוא ,ץרַאה סָאד טוג ךָאנ םיא טּפַאלק קינייװעניא רָאנ

 ...ןזיוה עשיקַאזָאק יד ףיוא סַאּפ רעטיור רעד ןוא "האפ, ענעסקַאלפ עסיורג יד

 ײסָאש ןטימ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה ייז ,טשינ גנַאל ןיוש ןעמ טעז ןקַאזאק הרבח

 ןשטנעמ :ןבילברַאפ ,ךיז טכַאד ,קערש יד זיא לטעטש ןיא ,לטעטש ןרעטניה ןופ

 . . . ןביולג וצ רערעמ ןביוהעגנָא ןיוש ןבָאה
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 ןוא קרַאמ רעקידיל רעד ךיז טגיילעצ טיירב .ןגרָאמירפ רעד ןָא טמוק'ס

 םורַא סעקרעציז:קרַאמ יד ןופ רעדורעג עליטש סָאד .ןוז רעד ןגעק ךיז טמערַאװ
 קידהחונמב ץנַאג ,ןפָא ןיוש ןענייז רעבלעוועג עלַא .יירעקאווק-עבַאשז ַא יוװ זיא

 ןעלווָאט ןָא לרודיס ןבָארג ַא ןופ סיױרַא טגָאז ,לּפערט ןרַאפ רעמערק-לעמ ַא ךיז טייטש

 ןטריקַאילבעגּפָא ןַא ןיא ,יוג ַא ; ןיירַא טלעוו רעד ןיא טצינעג ןוא ,"הרותה תוכרב; יד

 ןייטש ָאד זיא ןלַאפעגּפָארַא למיה ןופ יו ,םערָא ןרעטניה לשיוק ַא טימ ,שולעּפַאק

 רעמערק ַא ,טכוז ןוא בלעוועג סעדעי ייברַאפ טייג רע .רעבלעוועג יד רַאפ ןבילבעג

 ןיוש סע טרעדור לסעג-שרדמה תיב ןיא .עקינייז סָאד ךיז טוט רע ןוא ,םיא טפור

 טמוק לסעג ַא ץעגרע ןופ ,ןיליפתויתילט טימ קירוצ-ןוא-ןיח ןעייג סָאװ ,ןדיי ןופ

 רעד רַאפ טרָא ןייז ףיוא טרָאפרַאפ ןוא ,עלעגעוו ןטימ שזרַאקשזָארד ַא ןרָאפוצנָא

 -שזָארד רעװעשרַאװ השעמ ,טייהרעטלעטשעגפיוא ,שירעליואוו זיא רָאפוצ רעד .קנעש

 טיירדעגרעביא ןיוש רע טגיל ,עברָאט יד דרעפ םעד ןגנעהנָא ןכָאנ דלַאב רָאנ .שזרַאק

 ךיז טָארב עקרַאנירַאמ יד .טפָאלש ןוא סעזעג םענרעדעל ןפיוא ּפָארַא םינּפ ןטימ

 גנוטסעפ ןופ ײסָאש ןטימ .טנפעעג ןגיוא עדייב ןיוש טָאה גָאט רעד .ןוז רעד רעטנוא

 . ...לטעטש םעד היחמ ןבעג וצ סעינַאּפמָאק עצנַאג ,*עינָאפ,, ןײרַא ןיוש טנַאּפש

 ,רענלעז עדנַאב ַא :סיוא ייז ןסקַאװ ,טיױה רעלעה רעד ןופ ,םיצולּפ ןוא

 יז טימ .טנעה יד ןיא סעקינּפַאר ןוא סעקשעלאק ענירג טימ ,*סעקישטשמָארגָאּפ

 ןיא ןָאטעגנָא ,ךעלעסנָאװ עכעלגנעל עניד טימ יוג רעטיור ַא ,"טיאווק רעד ָאד זיא

 סע ואוו ,םיכרד-תשרפ ןעמַאס םייב עדנַאב יד ױזַא ךיז טייטש .טייק רענעשעמ רעד

 ןַאב רעד וצ ןוא לסעג-שרדמה:תיב םוצ ,טשטָאּפ רעד וצ ןגעוו יד ךיז ןדיינש

 ןיא ,לטעטש סָאד ןייא ךיז טעשטרָאק ןקילב ערעייז ןופ זיולב ןוא ,זיולב ןקוק ייז

 !סַאג רעד ףיוא ןױשרַאּפסנַאמ ןייק ןעזרעד וצ טשינ ןיוש זיא'ס -- עגר ןייא

 -םתס ךיז טייג קרַאמ ןפיוא .הלהב יד ןָא ךיז טביוה'ס ןוא -- טונימ עכעלטע

 רֶע ,"םיִנּפ תלבקא ָא וצ יװ רעגייטש ַא ,ךעלעמָאּפ ,לטָאמ רעלעג רעכיוה רעד ױזָא
 א
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 ,טנעה עטײרּפשעגסיױא טימ ענעדיי ַא ךָאנ טפיול םיא רעטניה יו טשינרָאג טרעה

 טייטש םיא ןבענ *!לטָאמ !לטָאמ; :םעטָא ןייא ןיא קידנעיירש ,ןעװעטַאר םוצ יו

 סע ןוא קינּפַאר םענעביוהעגפיוא ןַא טימ (ךַאװ-ץענערג) *ינשטינַארגָאּפ, ַא ןיוש

 סָאװ ,ןעלטָאמ ןלעג ,ןטלמוטעצ םעד .(!ייטש) *!יָאטס ,יע; :יירשעג ַא טרענוד

 ךיי ַא ויא ,לסעג ַא רעביא ...ןיוש ןעמ טריפ ,רָאג טלכיימש רע זַא ,ךיז טכַאד

 לדיי סָאד .םיא ךָאנ טַאדלָאס ַא ןוא ,םערָא ןרעטנוא ןיליפתו תילט ןטימ רעבירַא

 | .ןרָאװעג ןענורטנַא רעבָא זיא

 ןלַאפרַאפ טרָאד טרעוו ,ןיירַא שזרָאװדָאּפ ַא ןיא רוחב ַא ךָאנ טגָאי טַאדלָאס ַא

 ,לטסעוו ןליוה םעניא רענייא ,ךעלדיי ייווצ ערעדנַא טימ קירוצ טטוק ןוא ,טייצ ַא ףיוא

 ,סױרַא ּפעק עכעלטע ןקוק ,רעיוט ַא ,לסעג ַא רָאנ ואוו ןופ .לדער ַא טרעוו סע ןוא

 סרעמערק . . . טשינ ייז זַא ,טסייה'ס ,טסיירד ןוא סיורג סַאג יד ךרודַא-ןעייג רעבייוו

 ,ךוטרַאפ סעמַאמ רעד וצ יו ךיז ןעילוט ,רעבלעוועג יד ןיא רעפיט ןיירַא ךיז ןקור

 ןסעומש ןדיי ,רעשימייה ןוא רעטכידעג ץלא טרעוװ *עטּפַאכעג; ןופ לדער סָאד

 סעמַאמ .ןסע סױרַא ןגנערב רעבייוו ; םייהַא סעּפע טלעפַאב ןעמ יװ ,ךיז ןשיוװצ ןיוש

 עמַאמ/, : רעבירַא טיירש ,רעליואוו ַא ,רוחב ַא .ןענייוו ןליוו ,סנטייוו רעד ןופ ןעייטש

 -וצסױרַא קשח רָאג טגירק לדיי ַא רענייא ...! ריד ךיא גָאז ,םייהַא ייג ,םייהַא

 טלעטש לדיי סָאד .קינּפַאר ןטימ ןעגנַאלרעד ליוו ןוא טעזרעד הרימש יד ,ךיז ןרַאש

 זיא ,ןלטב ַא דמלמ ַא ,"רעטָאנרעּפיּפ, .רעמ טשינ ןיוש טעװ רע זַא ,לסקַא ןַא ףיוא

 ךיז טָאה רע .טקַאּפעג םיא טָאה'מ ןוא ןטייווצ ןיא לסעג ןייא ןופ ןפָאלעגרעביא

 -לגייב יד ,"עכילעצנָאב, רעד וצ ןיירַא זיא רע .ןעװעטַאר טװאורּפעג וליּפַא ךָאנ

 .ןפלָאהעג טשינ ןיוש םיא טָאה'ס רָאנ ,ןוויוא ןפיוא ףױרַא ךיילג ןוא ,ןירעקעב

 םיא ןעמ טָאה ,זָאה רענעסָאשעג ַא יװ ןקָארשעצ ,רעטכעלַאקעגנייא ןַא ןצנַאגניא

 הנחמ ַא ןרָאװעג קיטרַאּפ .ןרָאװעג ךעלמייה זיא םלוע ןשיווצ ,טגנערבעגוצ לדער םוצ

 סרעמערק .רעטכעלעג ַא טימ טזיײרּפש םלוע רעד .ןרישרַאמסױרַא ןָא ןעמ טביוה --

 ,גנירעה ןבלַאה ַא טימ ךָאנ טלייא ,טקיטעּפשרַאפ ,עמַאמ ַא ,לטרעווכיילג ַא וצ ןפרַאװ

 ,סמעדיוב ןופ ןוא ,לטעטש ןיא קינייװעניא סופ ןייא טימ ךָאנ טייטש הנחמ יד

 -ַאב ןגעלעג ןענייז סָאװ ,ןדיי סױרַא ןיוש ךיז ןזָאל ,רעבלעוועג ןוא ןפיוה ,סרעלעק

 ַא ,לדנעמ בקעי ;טנַאה ןיא עטיּפָאק ענעגילעג ַא טימ גנוי-רעטסוש ַא : ןטלַאה

 -לעב ַא וצ ןיירַא השעמ-תעב זיא סָאװ ,קַאז-תילט םענעשוילּפ ַא טימ ןַאמרעגנוי

 טציא ךיז טזָאלעצ ץלַא . . . הסיפת ןיא יװ ןעוועג רעגרע םיא זיא'ס ואוו ,הלגע

 קעלפ רעצרַאװש רעד ןיוש טדניװשרַאפ ײסָאש ןפיוא טייוו ,סַאג רעד ףיוא יירפ

 | . . . הנחמ רעד ןופ
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 םורַא ןגיל ,קינשזורד ןרעדנַא םייב שזַא ,לטעטש ןופ סגעוו-ךלהמ ַא ,טייוו

 רעבירַא ןופ .תויח ענעֿפָאלשעגניײא עדנעדיוה יו ,גרעב-סנוטסעפ עקיזיר יד טגיילעצ

 ןטלעװ טיירג ,ןיירָא טייקטייו רעד ןיא סעקסיּפ-ןטָאמרָאה עכעלטע ןקוק גרָאב ַא
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 ךיז טפור לגיופ ַא ,ןלַארטש ךעלטניב טיש ןוז יד .םורַא זיא ליטש .ןעגנילשוצנייא

 ןקוק ,דרע רעד ייב קירעדינ ,גרעב ייווצ ןשיוצ .ךעלגנַאב ױזַא טפול רעד ןיא ּפָא

 שירענלעז ַא ךיז טסייר ןטרָאד ןופ ןוא סױרַא ךעלרעטסנעפ-עמרַאזַאק עגנַאל

 ,גנַאזעג

 רעטלַא ןַא ,רעטסוש לסּפעש זיא ןטימ ןיא .ןָא טמוק םלוע רעטּפַאכעג רעד

 עטכישעג ַא ןלייצרעד ןיא טלַאה סָאװ ,טַאדלָאס רעקסוװעיַאלָאקינ רעטנידעגסיוא

 רעגנַאל ַא טימ יוג ַא ,*עיצנַאטס קינלַאשטַאנ, רעד ןָא טמוק .גירק ןשיקרעט םעד ןופ

 --- ייז רע טפור רעדניק ,"ַאטַאיבער, : ךייוו ױזַא טדער ןוא ,ןגיוא עדלימ ןוא דרָאב

 ,סענָאגַאװ יד ןופ ןוװעדָאלוצסיױוא ץלָאה ןוא ןזייא : טעברַא ערעווש ַא ָאד זיא טנייה;

 םענעגייא ןייז ףיוא ןָא יז טזייוו רע --- *. . . זומ ןעמ זַא ,רעדניק ,ןָאט ןעמ לָאז סָאװ

 ,טיירש רעטסוש לסּפעש .םיא ךָאנ ןָאטעג-סָאנ ַא ןבָאה ןדיי ןוא ,םינּפ ןטציוושרַאפ

 יד ןפרַאװ ןדיי ? םיא טרעה רעװ רָאנ ."ונעמרָאפ ָאּפ; ןייג לָאז סע ,טעװעדנַאמָאק

 טָאה דניק-ףיטש סָאד ןעוו ,קשח רענעי טקעוורעד ךיז טָאה'ס ,ּפָארַא ךעלטַאלַאכ

 -וד'ס ,ןזייא רעקיטש ןעגנילק'ס .ןעמוקַאב טעלג ןכעלטרעצ ַא רעטומ-ףיטש ןייז ןופ

 ןצנַאגניא יוװ ,טעברַא יד טסילפעצ רעקרַאטש ,רעקרַאטש ץלַא ,סעבמעד ערעווש ןרענ

 געוו ןצנַאג םעד טָאה סָאװ ,דמלמ רעשינלטב ,רעטלַא רעד וליפַא .ןסעגרַאפ ךיז

 סָאװ ,לעווש ַא טּפעלש ,"ושפנב בייחתמ, ַא ןײלַא זיא רע זַא ,ךיז וצ הנעט ַא טַאהעג

 אתוכלמד אניד ,שירַאנ ךָאד זיא'ס ,אלימ, :וצ טמורב ןוא "וחוכ יּפל, טשינ זיא

 .. . *אניד

 לוולעוו .טור ןעמ ןוא ןלַאװ יד ףיוא ןגיוצעגסיוא טגיל םלוע רעד .טכַאנרַאפ

 םלוע רעד .דלָאג סָאד טכַאמ ןוא ,סעבָאב ּפָאט ןסייה ַא טימ ןעמוקעגסױרַא זיא קיבי

 ,ןָאטעג ףיוא-לעטש ַא ךיז ןבָאה עלַא .קינלַאשטַאנ רעד ןָא טמוק .ןייגליואוו ךיז טזָאל

 .לטיה סָאד סיוא טכיילג ןוא ענעשעק ןיא סעבָאב שטשרַאג םעד ּפָארַא טזָאל'ס רעוו

 ףיוא טקוק קינלַאשטַאנ רעד .ארומ רַאפ דלעפ ןטימ ןגױצעגּפָא זיא "קיב לוולעוו,

 עכעלקילג ,ןדיי ןוא ,טוג רעייז זיא'ס זַא ,טגָאז ןוא תורוחס גרעב ענעפרָאװעגנָא יד

 , . . םייהַא ןרישרַאמ

 ןעילג ןוא לטעטש ןיא ןײרַא ךָאנ ןקוק ןלַארטש עטצעל יד .טייגרַאפ ןוז יד

 ןזָאל ,סטכעפיוקנייא סמערָא עלופ טימ רענלעז סעינַאּפמָאק .ןבױש-עירַאלעצנַאק יד

 ןופ ןליּפש טקיטשרַאפ ַא ךיז טגָארט לשיט-קינלעצ ַא ןופ ,לטעטש ןופ סױרַא ךיז

 ַא ןוא סלַאו ַא ןופ ביױהנָא ןַא טימ ,סיוא:טוואורּפ ץגש ַא סָאװ ,?קענַאגרָאג ןַא

 ןוא ךעלרעציפָא עכעלטע ופ עדזַאי ַא טמענ שזרַאקשזָארד ַא .עקלָאּפ ַא ןופ ףוס

 ןעמ טעזרעד יײסָאש ןפיוא .טסנידרַאפ ןופ חוכ רעד רָאפסױרַא םעניא ךיז טרעה סע

 .לטעטש ןיא ןיירַא םלוע רעד טערט לכיימש ַא טימ .טעברַא רעד ןופ קירוצ ןייג ןיוש

 -- עמַאמ ַא ,ןַאמ ןטּפַאכעג ריא טעזרעד בייוו ַא .ןייז םינּפ-לבקמ וצ ןעמוק סרעמערק

 לענש ךיז טזָאל החמש-לעב ןייז טימ רעדעי ןוא החמש לקיטש ַא טרעװ ,ןוז ַא

 ,םייהַא

 ןיא ןיירַא םייחעג יוװ ךיז ןכיילש סנטָאש ערעוװש .טכַאנ יד ןָא טמוק דלַאב
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 ןיא ןדניוושרַאפ ןשטנעמ ,שינעפעשַאב קידעבעל ַא רָאנ-ואוו ןביירטעצ ןוא לטעטש

 רעבלעוועג .ןעזעג טשינ טכַאנ ןייק לָאמנייק ,לָאמנייק ןטלָאװ ייז יו ,ךעלסעג יד

 לּפמעל ַא ךָאנ ךיז טקיט לבלעוװעג-ןפָא-בלַאה קיצנייא ןַא ןופ ,טכַאמרַאפ ןיוש ןענייז

 ךעלרעטסנעפ ענעטכױלַאב יד ןדניוושרַאפ זייווקיצנייא ,ןשָאלרַאפ ךיוא טרעוו סע ןוא

 טרעה'ס ."ירדנ לכ; וצ טכַאנ-רוּפכ-םוי ַא ןיא יו ,זיא ליטש .ךעלביטש-םעדיוב יד ןופ

 ןקידייל ןרעביא סעװָאקדָאּפ יד ּפָא ןעגנילק סע ;לורטַאּפ ןופ ןטײרמורַא סָאד ךיז

 | | ,לטעטש

 -נייא ןַא ךיז טרעה סע ןוא .סרעגעלעג יד ףיוא ןגיל ןשטנעמ .טכַאניײב טעּפש

 ,גנַאל .רעטנענ ןוא רעטנענ ץלַא ײסָאש ןטימ טמוק סָאװ ,יירערָאפ קידנקסַארט קינָאט

 רענייטש יד ןגירד סע ,לטעטש ןקיטכַאנ ןכרוד הנחמ עכעלדנעמוא ןַא ךיז טיצ גנַאל

 -עגוצ יד רעטנוא ןביוש יד ןרעטיצ סע ןוא ןטַאמרַאה ערעווש יד ןופ ײסָאש ןפיוא

 ךיז רַאפ טמורב רערעדעי ,קערש טימ וצ ךיז ןרעה ןשטנעמ ,סנדָאל עטכַאמ

 : קירעיורט

 . . . רעטייוו ןיוש ךיז טיש סע . . . רעטייוו ןיוש ךיז טיש סע ,ַאה --

 שוריג רער
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 סָאד ,גָאטימכָאנ .תוחוכ עטצעל יד טימ ךָאנ ,סייה טנייש ןוז יד ,גָאט-לולא ןַא

 זיא'ס יװ ,למירד ַא טּפַאכעג טײקילײװגנַאל ןיא טלָאװ סע יו סיוא טעז לטעטש

 .גהונ קידנעטש ךיז

 ןלעטש יד ייב טעימישזדעגנייא ןענייז סעקרעציז-קרַאמ ,טייצ-עווינשז זיא'ס

 .עזָאק ַא רַאפ ןכש םעד ןוא ךיז גיוא ןַא טימ ּפָא ןטיה עקיצנייא סָאװ רָאנ ,סביוא

 טריצַאּפש ,לרופ שירעיוּפ קיצנייא ןַא ט'אינסכא סע ואוו ,קרַאמ ןגנַאל ןטיירב ןרעביא

 טקיט רעגערט-רעסַאװ ַא .ןײרַא רדח ןיא סמערַאװ עלעסיש ַא טימ עמַאמ ַא ךרוד

 זיא ליטש .ןענַאק ייווצ יד טימ טייקטייוו רעד ןיא קעװַא ךעלעמַאּפ ,ךעלעמַאּפ ךיז

 ןופ ןוגינידָאר רעקידנשטיווק רעד לָאמלײט יו ,רעמ טשינ ךיז טרעה'ס .םורַא

 ַא ןיא ואוו-ץעגרע עקשטַאק רעטעשזדנָאלברַאפ ַא ןופ ןעיירש ַא רעדָא ,ּפמולּפ-קרַאמ

 ןעמ טעז רעבלעוועג גנעל רעצנַאג רעד רַאפ ,קיטסניד רעטסָארּפ ַא זיא'ס ,לסעג

 םענייא םעד ןיא סיוא עלַא ןעעז ןקנוזרַאפ יו .ןייגייברַאפ ןליפַא לָאז רעצימע טשינ

 . . . עווינשז רעד ךָאנ ,ןבױהנָא דלַאב ךיז ןלעו סָאװ ,םידירי עסיורג יד ןופ : םולח

 סיוא ךיוא טצענעג ,לטייק םעד טימ קידנפרַאװ ריט ןיא טייטש סָאװ ,רעמערק ַא

 -עגסיוא לּפערט ןפיוא טציז סע רעוו .ןירַא טפול רעסייה רעד ןיא הבשחמ עבלעז יד

 .לטיר-םיזעב ַא ןצינש ןיא טפיטרַאפ ,ןגיוצ |

 :שידלעה זיא םוקניײרַא רעד .גנָאשטָאּפ ןטייווצ ןופ ןָא עלַא ןעמוק ךעלעגעוו יד

 "עגנָא לופ םירחוס עסיורג טימ יװ ,ערעדנַא סָאד סנייא ,ןעיצ ךעלעגעוו רינש ַא
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 לקעז קידייל ןייז טימ רעטיליּפש השמ יװ ,רעמ טשינ ּפָארַא רעבָא טייג סע .טקַאּפ

 ,עשרַאװ ןייק לווירב ַא סעּפע ןעמענטימ טימ קידנעטש טלָאצ סָאװ ,םערָא ןרעטנוא

 ןשַאמַאק עטברַאפעגּפָא עלעג ןיא ,ריציפָא ןייק טשינ ךיוא סיוא טזייוו ,רוחב ַא ןוא

 טנַאה ַא טימ ןָא םיא טזייוו שזרַאקשזָארד רעד .ָאטלַאּפ ןקידרעטניוװ-בלַאה ַא ןיא ןוא

 ,ןביוש ענלעװָאט עדנילב ריפ רעהַא ןקוק סע ןענַאװ ןופ ,לעטָאה סעילאוו וצ ,ןגעקטנַא

 ...*טשינ טעז סע רעוו ,םעניימ שטשעיל םעד; :ּפָאק ןטימ ךָאנ םיא טלקָאש רע ןוא

 הרבח ךיז טמענ ,קנעש םעד םורַא לוגיע ַא ןיא ךעלעגעוו יד טלעטשעגנייא

 ,רעבלעוועג יד טימ טייז רענעי ףיוא ןגָארטרעבירַא זייווקיצנייא סעשזרַאקשזָארד

 עלָאג יד ףיוא סיוא ךיז ייז ןעיצ ךיילג .ןעגנָאהרַאפ ןטָאש ןטימ סיוא-גנעל זיא סָאװ

 .עלָאּפ עקרַאנירַאמ רעד טימ םינּפ סָאד טקעדעגרעביא ,רענייטש

 טגנערב םורַא טייוו ןופ .ףָאלש-עווינשז ןקַאמשעג ןייז לטעטש סָאד ױזַא טלמירד

 סָאװ ,ןרעייש עטּפָאטשעגנָא ןוא רעדלעפ ענעטָארעג ןופ סורג ןביל ַא טייקליטש יד

 .רָאי ץנַאג ַא ףיוא היחמ לטעטש םעד וצ ןגָאז

 ַא טיצ ,רעלקעמ-האובת ַא ,דוד רעלעג רעד ייברַאפ טייג סָאג רעד רעביא

 דניצַא םיא ךיז לָאז; :רעטרעלקרַאפ ַא סַאג ןטימ ןיא ןייטש טביילב ןוא יורטש

 ,המחלמ ,המחלמ ;טשינרָאג ןופ רע טרעלק -- רע טכַארט -- ץירּפ םייב ןבעגנייא

 . . . ?הנותח ַא דלַאב ףליה סנטשרעביוא ןטימ טכַאמ רע ןוא

 "עג ףוסילכ-ףוס טָאה ,סטנכערעגרעביא ןַא לדיי ַא ,הלחנ-לעב ַא ,דלישטָאר

 ךיז טייג'מ, : רעיירד רעשיליוּפ ַא טרעוו זיא השעמ עצנַאג יד זַא ,ךיז ףיוא טלעטש

 -דניש לרֹופ ַא ּפָא ךיז רע טריפ .םײהַא קירוצ טייג'מ ןוא ן'סרוד'רעביא לסיבַא רָאנ

 ןפיוא ןעלדניש יד טקוקַאב ,וצ רע טייג ,סע ןעזרעד ןלעב ַא דיי ַא .ךַאד םוצ ןעל

 , :ןדלישטָאר ןקידנעיײגכָאנ ןטימ סעומש ַא ןריפרַאפ טמענ ןוא לרופ

 ייב טרעלקעג טלָאװ ךיא ,ןָאט ,ךיא ןיימ ,ןפרַאדעג טשינ ךָאנ סע וטסָאה ---

 !טלעװ רעד ףיוא המחלמ ַא טרָאפ ךָאד זיא'ס .טייצ ַאזַא

 ןוא רעגניפ ייווצ ןשיווצ קַאבַאט קעמש ַא טימ ,טנַאה ַא דלישטָאר סיוא טיצ

 :ןיוש ןוגינ ַא טימ בלַאה

 ...ָאי-איא !קַאבַאט קעמש םעד טָא טרעוו זיא השעמ עצנַאג יד ,הטוש טסעז --

 ,טימ ןבכַאל ןוא דָארג ןרעה ןדיי ייווצ עקיטייז

 .רעדורעג ַא זיא סַאג ןיא

 ? סע זיא סָאװ 1 זיא סָאװ ---

 זַא ,טסייה סע ,לסקַא ןַא ףיוא רענעי טביוה ,טפיול סָאװ םעד ייב ןעמ טגערפ

 "עצנַאק רעד וצ טנַאה רעד טימ ןָא-זייו ַא טגנַאלרעד ןוא ,טשינ ןיילַא טסייוו רע

 לטעטש םענופ סנעמיוק יד ףיוא רעירפ ,םורַא ןוא םורַא קוק ַא ךָאנ ןעמ טּפַאכ .עירַאל

 ,ךיוא ןיוש טפיול ןעמ ןוא
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 ,טנעה יד טימ ןכַאמ ןדיי .ךעלדער ןופ ץרַאװש ןיוש זיא עירָאלעצנַאק רעד רַאפ

 ןעמ .סָאװ רָאלק טשינ ךָאנ טסייוו'מ רָאנ ,ןרעדנַא ןפיוא טרָא ןייא ןופ טפיול ןעמ

 תוכאלמ-ילעב .ָאד ךיוא ןיוש ןענייז רעבייוו ,ןייטשרַאפ טשינרָאג ךָאנ התע-תעל ןעק

 לָאװמיױב עמסאּפ רעד טימ רעדיינש ַא ,ךוטרַאפ ַא ןיא רעטסוש ַא ,ױזַא סױרַא ןענייז

 םורַא סעקזייה יד .ףיולעג ַא זיא ךעלסעג עלַא ןופ ,המוהמ ַא .לטסעוו ןליוה ןפיוא

 טכַאד ,ןגערפ ןוא ,ןקָארשרעד סיוא ךיוא ןעעז ,החונמ ןוא ןוז ןיא ךיז ןקנוט סָאװ

 סָאװ ,ענעדיי ַא ,עלעטאצ *? ןעשעג ןעד זיא סָאװ ,ןעמ טפיול סָאוװ; : טייהרעמוטש ךיז

 רעביא םרַאיל ַא טימ סױרַא זיא ,עטשרע יד ,אובת אלש הרצ לכ ייב ,דימת זיא |

 ,זַא טקערשרעד סָאװ ,שטיווק ריא ךיוא לסעג ןופ טימ ןיוש טפיול ,סַאג רעצנַאג רעד

 .שטנעמ ןטסקידבשוימ םעד ףיוא וליפַא דחּפ ַא ןָא ןיוש טפרַאװ ןוא

 טסייוו'מ ,סָאװ ןיוש טסייוו'מ ; רעקידהמיא ןוא רעטכידעג ץלַא ןרעװו ךעלדער יד |

 םורַא לטרעג ןופ לטױלּפ סָאד !עירַאלעצנַאק ןיא טציא עקַאט זיא בר רעד ....ןיוש

 -עצנַאק ענעפָא יד ןיא ס'ללח עליטש יד ןופ ,טגײלַאב ץרַאװש זיא עירָאלעצנַאק רעד

 ןופ דיי ַא ןעימַאק דוד .ןענעײלסױרַא לרוג םעד ןיוש ןדיי ןליוו רעטסנעפ-עירַאיל

 ךיז טיירד ,טסעק ףיוא ךיז ייב עיצילָאּפ יד וימי לכ טלַאה סָאװ ,קנעש רעליטש ַא

 טציז סָאװ ,*עצינַאיּפפ םעד ,רעביירש ןופ קילב ןייא שטָאכ ליוװ ,םערָאװ ַא יו

 םעד החונמב ךיז טרעכיור ןוא ,סױרַא סַאג רעד וצ קיטייז ,רעטסנעפ ןפָא ןַא ןיא

 ,טשינרָאג טציא םיא ןעק רענעי רָאנ ,ןטייז עלַא ןיא ךיז טיירד דוד ,סָאריּפַאּפ

 השעמ ,למיה ןפיוא טקוק ןוא ךעלעמַאּפ טרעכיור רָאנ ,םוא טשינ וליּפַא ךיז טקוק

 | .רעעז-ןרעטש

 טָאה םורַא הדע ענעקָארשעצ יד ,ןָאטעג ןפע ןַא ךיז ןבָאה ןריט-עירַאילעצנַאק יד

 המיא יד רעטייוו טָאה ןגיוא יד ןיא זיולב רָאנ .ןרָאװעג זיא ליטש .רעטיצ ַא ןָאטעג

 ,ןגיוא סנעמעלַא .לגענ-ץיּפש יד ףיוא ךיז טלעטש סע רעוװ .טבעוועג ךיז דחּפ ןוא

 ךיז טזייװַאב טָא ןוא .קינייװעניא ןיירַא ןקוק ןגיוא ענעקָארשעצ ליפוזַא ,ליפיוזַא

 טָאה רע .סנייז םינּפ סָאד זיא ךיילב-דיירק .בר ןופ טלַאטשעג עכיוה יד ןסיורד ןיא

 טימ ּפָאק םעד קידנָאלּפָארַא ןוא רענייז הדע רעד ףיוא םורַא ןָאטעג-קילב ןייא
 .ןענַאּפש ןביוהעגנָא טירט עכיג

 : ןלַאפַאב ןענייז ןדיי
 ?1? יבר !!!יבר --

 ןיא .טנעה רָאּפ ַא סנצימע טלפייווצרַאפ ןעלקָאש סױרַא שינעטכידעג רעד ןופ

 : ןרעדנַא םוצ לטעטש קע ןייא ןופ ןגָארטעצ ןיוש העידי יד זיא עגר ןייא

 *!ןייז טשינ ָאד רענייק ןיוש רָאט רעגייז םעד ףלעווצ ןגרָאמ זיב; ---

 -נלייא ךיז ןרַאש ךעלדער .ןפיול ,ןפיול ןעמענ ,ּפָא דלַאב ךיז ןסייר סָאװ ,לייט

 ןיוש ךיז טגָארטרעד לסעג ַא ץעגרע ןופ ןוא ,רערעטסניפ ןוא רערעטכידעג ,רעקיד

 | ...ענידיי ַא ןופ ןייוועג ַא

 -רעציז-קרַאמ יד ,ךעלשיט-רעקעב יד קרַאמ ןופ ּפָארַא ךיז ןגָארט שינעלייא ןיא

 רעמערק ַא .עלעגעוו קירעדינ ןייז טימ קינרזח רעד רעביא טביײלברָאפ םָאזנייא .סעק
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 ןלעה ןטימ ןיא ןריט עצרַאװש עטכַאמעגוצ ייווצ יד ,טקַאהעגוצ בלעוועג סָאד טָאה

 יד רעכעלקערש ךָאנ ןכַאמ ןוא סַאג רעד ףיוא טייקידתוליבא ַאזַא טימ ןקוק גָאט

 -רוּפכ-םוי-ברע רעד וצ יו קירוצ-ןוא-ןיה סַאג רעד רעביא ןלייא ןשטנעמ .המיא

 ןופ המיא יד טסערּפ סע .ןרעדנַא ןכָאנ טנייא ,וצ ךיז ןסילש רעבלעוועג .החנמ רעקיד

 ,טונימ וצ טונימ

 רענלעז יד .ןײרַא לטעטש ןיא רענלעז עינַאּפמָאק ַא ןָא טמוק גנוטסעפ רעד ןופ

 טלַאה סָאװ ,רעמערק ַא ,טשודיחרַאפ םוא ךיז ןקוק ,גָאר עמַאס ןיא ּפָא ךיז ןלעטש

 טקַאה ,יײז רעבָא קידנעעזרעד -- "7? ןכַאמוצ טשינ ,ןכַאמוצ ָאיק : רעלק ןטימניא

 האנה רָאג השעמ יד טוט ןעינָאפ .םייהַא ּפָא ךיז טגָארט ןוא טנָארפ םעד ךיג וצ רע

 -רעדיוו סָאד ּפָא טרעפטנע קירעיורט רָאנ .סַאג ןטימ ןיא לצנעט ַא ןכַאמ טמענ ןוא

 שטנעמ ַא ייברַאפ טלייא ןעוו-טשינ-ןעוו .םורַא טייקידייל-בלַאה ןיוש רעד ןֹופ לוק

 ַא עינָאפ ןיוש טיג .טגָאיעגכָאנ ןעמעוו ןופ יו ,לענש ,ןטָאש ַא יו סַאג רעד רעביא

 . . . םימחר ןיוש ןעשעג סע ןוא ,ןגָאיכָאנ ךיז טכַאמ רענייא ,שַארטס

 -יוהעגפיוא טימ עגנערש ַא ןיא ערטסַאילַאכ יד ייברַאפ טייג סַאג רעד רעביא

 ןוא לקיבַאט-קעמש ,ליקיצ ,קינלָאּפָאנָאמ רעד ,שזרַאלומ עלעקסווָאלזָאק .ּפעק ענעב

 רעד ןוא ,קנעש רעד רַאפ קנַאב רעד ףיוא סיוא ךיז ייז ןצעז ךעליירפ .ערעדנַא

 ,בלעוועג ןטכַאמעגוצ רעדנַא ןַא ףיוא עלעקעטש ןטימ לָאמעלַא ןָא טזייוו קינלָאּפָאנָאמ

 ּפָאסעּפע ךיז טלעטש ןוא לרופ שירעױוּפ ַא ךרוד קיאור טרָאפ ײסָאש ןכרוד

 .ךעלעסעג יד ןופ ןָא ןפיול סָאװ ,רעבייוו יד לגיופ-ביור יוװ סע ןלַאפַאב ,סַאג ןטימ ןיא

 ךיז טּפַאכ עלעיוג סָאד רָאנ .טפיול ןוא רקפה רעסַאװ לביק םעד ןייטש טזָאל דיי ַא

 ןיא ּפָא טיצ ןוא שטייב רעד טימ ךיז םורַא ןדיינש טמענ ,לרופ ןפיוא ףיוא קירוצ

 טרעה סָאװ ,רעטכעלעג ַא סיוא-טצעז קנעש רעד רַאפ קנַאב רעד ןופ .םעטָא ןייא

 ,ףיוא טשינ גנַאל ,גנַאל
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 עקידנעילג ענעדלָאגניג ,ןמַאלּפ ןיא טייטש למיה רעבלַאה ַא ,טיײגרַאפ ןוז יד

 רעטסוּפ רעד רעביא ןקוק ךעלביטש-םעדיוב יד ןופ רעטסנעפ יד ןיא ךעלרעייפ

 .קעװַא טייג גָאט רעטצעל רעד זַא ,המיא ַאזַא טימ ןָא-ןגָאז ןוא ךעלסעג ןוא סַאג

 ַא ןוא רעדורעג ַא ,רעלכיײּפש ַא ןופ ןּפַאלקרַאפ קיּפמוד ַא ךיז טגָארטרעד ץעגרע ןופ
 טימ טקוק רעבלעוועג עטכַאמרַאפ-גנַאל יד ןשיװצ .ףיוה ַא ןיא םינכש ןופ ןעיירש

 רעביא .סױרַא ןוא ןירַא טרָאד ןעמ טגָארט סעּפע ןוא ,ריט ענעפָא-בלַאה ַא קערש

 טימ רעטנוא טייג לדיימ ןיילק ַא ןוא קנַאש ַא טימ רעגערט ַא ךרוד:טייג סַאג רעד

 ייוצ יד .ייז טימ עגר עלַא ּפָא ךיז טלעטש ןוא ,ןלוטש ענעשוילּפ עטיור ייווצ

 .בוטש רעבורח רעטרעטשעצ ַא ןופ ןיוש ןלייצרעד סַאג טימ ןיא ןלוטש עקידנעייטש

 םוקנָא ןדעי ייב .ןָא ןעמוק רעפרעד ערעטנענ יד ןופ ןרופ עשרעיוּפ עטשרע יד

 יוג רעד .רופ ענייא יד טלָאפַאב ץלַא .ךעלסעג עלָא ןופ ףיולעג ַא טרעוו רופ ָא ןופ
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 ןיײרַא רעטכָאקעצ ַא ךיז טפרַאװ םלוע ןופ לדיי ַא ..."!ַאילָאװַאּפ ַאדק : טיירש

 תותורבח עצנַאג .רעכעלקילג ַא ךיז וצ ּפָארַא ,ַאדזַאי ןוא ,ןתוחמ השעמ ,ןגָאװ ןיא

 סַאג רעד ךרוד טפיול ענעדיי ַא .ןקוקסיוא ,געוו ןפיוא ,ןגעקטנַא סױרַא ךיז ןזָאל

 רענייק .רענייטש טריר סָאװ ,ןייוועג רעטיב ַאזַא טימ ןוא טנַאה ןיא טּפעצער ַא טימ

 .ןרָאװעג דמערפ ךיז ןענייז ןשטנעמ .ריא ףיוא םוא טשינ וליּפַא ךיז טקוק רעבָא

 -קיטעמוא זיא לטעטש ןיא .טכַאנ-הנבל עכעלרעה ,ענייש ַא .טכַאנייב טעּפש

 טלָאװ יז יו ,קיטייז סעּפע ךיז טעבנג הנבל יד .בוטש ןיא לבא ןַא ייב יו ,ליטש

 ןטכַאמעגוצ ַא רַאפ ,ואוו-טשינ-ואוו ,לטעטש סָאד ןדיימסיוא ןלעוו טכַאנ עקיטנייה

 ןענייז דרעפ יד .רופ עגנַאל ַא טייטש ,ןטלַאּפש יד ןיא ךיז ןטכייל סע ואוו ,ןדָאל

 ןפיוא ןגיוצעגסיוא טגיל הלגע-לעב דעד ןוא רעבָאה עטירָאק יד ןיא ןָאטעגנײרַא

 ןרָאפקעװַא םוצ טשרע ךיז ןעמ טיירג ןטרָאד ,טּפָאלש ןוא ,זיא רע סיורג יװ ןגָאװ

 רובידה:ךותיח ַא טימ לוק סָאד ךיז טרעה ,רופ ַא ןעמ טעװעדַאל לסעג ַא ןיא ץעגרע

 :טרעטיצ ןיילַא טכַאנ יד זַא ,תוללק יד ךיז ןטיש סע .דחּפ ַא שזַא ,הלגע-לעב םענופ

 גָאז ןרָאפ טשינ לע'כ ,ןָאטגייל ץע סָאװ (םניחב) םעניחַאב ךָאד זיא'ס ---

 ! "רָאפ, ,רע טכַאמ ,"רָאפ; ,בנג סּפָאמ ,ןעמעננייא טרָאד רע לָאז הנושמ התימ ַא ! ךיא

 טגיל ...ןלוטש עכעלטע ןוא ךעלטעב ייווצ ,טנַאװעגטעב עלבעשז ַא ןעמענ וצ טסָאה

 !ןבעל ױזַא ךַאי זָאל ! רעצנַאג ַא ײװמַארט ַא הא ,הא ,רעדער טימ טרעפוק ַא ָאד ןיוש

 זיא ןטעב ?ןטעב .טשינ טעז סע רעוו ,טגײלעגפיורַא טָאה'מ סָאװ ,ןטעב-הבצמ יד

 ?ץע טליוו ךָאנ סָאװ .ןעשטשַאט ןייא ןיא טלַאה ןעמ ןוא !עצנַאג סעצינעמַאק ? סָאד

 ןבעגעג רימ סָאד רע סָאה עדזַאי ַא ,עדזַאי ַא ןבעגעג רימ סָאד טָאה רע .ָאי

 שירעבייו ַא ןטעב ךיז טרעה -- טכעלש ױזַא ןייז דיי ַא רָאט יו רעבָא ---

 ; ןדיי ןופ ךיוא ךָאד טייז ריא ? טכעלש ױזַא סע ןעמ זיא יו ! ןיורק-ןשטנעמ --- לוק

 ערעטלע יד ;רעדניק עכעלטע טימ ךיז טימ רָאנ םענ ךיא זַא ,ןיילַא ךָאד טעז ריא

 ,סופוצ ןגרָאמ ןײגקעװַא ןלעוו ,בלַאװש ַא ךיוא ךָאנ ,על'השמ ןיימ ןוא ךעלדיימ עדייב

 ןבָאה ױזַא לָאז'כ ,לקנעש עיינ סָאד טָא שטָאכ .ןעמענטימ סעּפע ןענָאק לָאז ךיא יבַא

 -ַאמעטַאװ יד עצנירּפש ייב ,ןכַאמ סע טזָאלעג רָאי ייווצ ןצנַאגניא טשרע ,ףילה ַא

 ןבלַאהטכַא .טלָאצַאב ךעלברעק ןבלַאהטכַא ,רַאילָאטס ןלעג םעד ייב ,םעדייא סנירעכ

 ןזָאלוצרעביא "בלה סעדנַאי; ַא טַאלג ןבָאה ףרַאד ןעמ ; ןבָאה ױזַא ךיא לָאז ,טנזיוט

 ,ןרָאװעג ןסָאגעגסיױא ןרָאצ ַא זיא'ס רשאב ,תונמחד ןייק טשינ ןעמ טָאה יו .עצַארּפ

 ...!ןיוש

 ...טייקליטש רעד ןיא ּפָא ךיז טיג טייק ַא ןופ ןטכעלפ ַא .ליטש ןטרָאד טרעוו סע

 ןיוש ,ףױרַא ײסָאש םוצ ךעלרופ עכעלטע ךעלרעווש ןעיצ סױרַא לסעג ַא ןופ

 ענעגנָאהַאב ,ןשיט ןופ סיפ ,ןלוטש ןופ סנקור .טעװעדַאלעגנָא ךיוה ,ןרָאפקעװַא םוצ

 יװ ,טנַאװעגטעב ןפיוא ,ןירַא טלעוו רעד ןיא ןרַאטש ,לעביק ַא יצ קיניישט ַא טימ

 ַא ןוא רעדניק יד ףיוא גנוטכַא טיג עטַאט רעד .עילימַאפ יד טציז ,טסענ ַא ףיוא

 ןייא ןיא טלַאה ,ערעד-רעטניוו רעד ןיא טליהעגנייא ,עמַאמ יד .ןכַאז יד וצ קילב

 עשעטָאט עסירג ןיא ןענייז רעדניק ערעטלע יד .ל'שפנ עגנוי סָאד ןעלקָאש
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 ןביג ,ייז ןציז טעילוטעגנייא .טכענ-לולא .ליק ןיוש זיא'ס .טליהעגנייא םישובלמ

 ןענייז ךעלעגייא יד רָאנ .טשינרָאג ןעגנַאלרַאפ .טשינרָאג ןדייר .ריר ןייק טשינ ךיז

 ייז ןיא ךיז טלגיּפש הנבל יד ןוא .ןעמַאמ רעד ייב יװ ,ןטַאט םייב יו ױזַא ,ךַאװ

 ,רעצ ןפיט ,ןפיט ַאזַא ןעעז ייז ןיא ןעק רערעדעי ,רערעדעי זַא ,רָאלק ױזַא

 ,טבעלעג ןעמַאזצ ,ףיוה ןייא ןופ םינכש םינּפַא .ןעמַאזוצ ןרָאפ ךעלרופ יד

 ןוא ,ּפָא ךיז יז טלעטש -- ןלַאפעגּפָארַא סעּפע זיא רופ ַא ןופ .ןבירטעג ןעמַאזוצ

 לָאמַאכָאנ יוג רעד טדניב הנבל רעד ןופ ןייש רעד ייב .קעװַא לייוורעד ןרָאפ ענעי

 יד ןציז רענייטש-קורב יד ףיוא .טייטש טלעוו יד סָאװ ףיוא טלעש ,ןגָאװ םעד רעביא

 ,ךיז טנייועצ טסורב רעד ייב דניק סָאד .טלעק רַאפ רעטנוא ןרעטיב ןוא רעדניק

 ,ַא-ַא-ַאש ,ונ : עלעגיוו םייב יו ,ןוגינ ןבלעז םעד טימ ןגיוונייא סע טמענ עמַאמ יד ןוא

 ןקידייל ןרעביא ייוו ליפ ױזַא טימ ךיז טגָארטעצ ןוגינ רעד ןוא ,א--אדאה -אדא-אה

 "ָאיוע ,"ָאיװ; רעקידמעטָאנײא ןַא ןרָאפכָאנ טמענ לרופ סָאד ,לטעטש ןקיטכַאנ

 טכַאד ,טפור ,ןיירַא טייקטייוו רעטייוו רעד ןיא ,טכַאנ רעליטש רעד ןיא ךָאנ טפור

 ,םינכש יד וצ ,ךעלרופ עקידנרָאפקעװַא ענעי וצ ,ךיז

 עלייוו עלַא .ןרָאפ ַא ךיז טרעה עגר עלַא .טכַאנ עצנַאג ַא לטעטש ןיא זיא ױזַא

 ַא ןופ ןּפַאלקרַאפ ַא ןוא ךיז ןענעגעזעצ ַא ,יירעדורעג ַא ,ּפָא ךיז טלעטש ןעמ יו

 טייג ױזַא ,טייקליטש עטיוס ַאזַא ,ליטש טייצ ַא ףיוא טרעוו ךָאנרעד דלַאב ,ריט

 .עגר וצ עגר ןופ רעּפַאנק טרעוו ,לטעטש סָאד סיוא

 ענעטכױלַאב עטכַאמעגוצ יד רעטניה ,ךַאװ ןעמ זיא ןבוטש טשעד רעד ןיא

 ,טשינ ןעמ טסייוו ,ןעוו .ןעמוקנָא ףרַאד סָאװ ,רופ רעד ףיוא רָאנ טרַאװ ןעמ .סנדָאל

 םניא ןקוק סעקעוושט עליוה ,טרַאשעגמורַא טנעוו יד ,ןעמונעצ ןיוש זיא םורַא ץלַא

 -גייא רעדניק יד ןגיל טנַאװעגטעב קעּפ ענעדנובעג יד ףיוא ,ןיירַא ללח ןקירעיורט

 לטרעפ ַא ףיוא רָאנ טנעלעגוצ ךיוא ךיז טָאה עטַאט רעד ,ןָאטנָא ןיא ןפָאלשעג

 ,םורַא ךיז טיירד עמַאמ יד סָאװ-רָאנ ,לטיה ןטימ םינּפ סָאד טקעדעגרעביא ,העש

 טקנעװש ,ןעמוק ץונוצ דמערפ רעד ןיא טעוװ סָאװ ,גרַאװטלַא ןַא סעּפע סיוא טכוז

 טביילב ןוא טקנעװש ,טקנעווש יז .דניק ןרַאפ ןעמענוצטימ ,ייט ףיוא לשעלפ ַא סיוא

 יז -- "לדנעמ ,לדנעמ !טרָאפ רופ יד ךיז טכַאד ,יוא, -- :טעברַא טימ ןיא ןייטש

 : קירוצ ךיז יז טּפַאכ דלַאב ...ןרָאפ טנעָאנ ַא ןענירעד ןטימניא טרעהרעד טָאה

 ,ןיוש ןרָאפ ייז ,וטסעז ;ןעגייפ הרש ןופ ,שזרָאװדָאּפ ןרעדנַא ןַא ןופ רָאג זיא'ס, --

 ןוא ,ןעקנעווש סָאד ןרעו רעקיטסַאה טמענ ."טסייוו רעקידעבעל רעד טיג ,ָאד ןוא

 לשעלפ סָאד ּפָא-ןעקנעוש ןרערט עסייה ,ןרערט יד יו טשינ ןיילַא רשפא טריּפש יז

 ...רעסַאװ ןטימ ןעמַאזוצ ןיוש

4 

 ,לטעטש טוט ַא רעביא טגנעה למיה רענייד ,רעָאלב ַא .ירפ רעד ןיא

 ,ךיז טכַאד ,טײקטסוּפ יד ןוא ,ןברָאטשעגסיױא יװ ןצנַאגניא ןענייז ךעלסעג יד
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 רעקידנקערש רעטױט ַא ףיוא ,רערעדנַא רעד וצ טייז ןייא ןופ רעבירַא טדער

 סיוא-םורק רעטערב ייווצ ןענייז לייט ַא ףיוא .טקַאהרַאפ ןענייז ןריט ,סנדָאל .ךַארּפש

 ,קירוצ גָאט ןייא טימ ,גנַאל-טשינ טָא זַא ,ייווצ תודע יו סיוא ןעעז סָאװ ,ןגָאלשרַאפ

 יװ ,לדופ ַא םַאזנייא טייטש ײסָאש ןטימניא ,טבעלעג ,טניואוועג ָאד ךָאנ ןעמ טָאה

 סָאװ ,רעדניק ןופ ןטלַאטשעג עכעלטע ,טנַאװעגטעב טיור ,סיוא סע טעז ,ןריולרַאפ

 ךיז טיג לקירטש סָאד ואוו ,שטייב עטקעטשעגניײרַא רעד ןיא טרעווילגעגנייא ןקוק

 ןביג סָאוװ ,טירט ערעווש ,עדנעמוקנָא ךיז טרעהדרעד דלַאב .ריר ןייק טשינ ךיוא

 -בלַאה ,ץעגרע ןופ ןָא-טמוק דיי ַא ,טייקידייל רעד ןיא לוק-רעדיוו ַא טימ ּפָא ךיז

 לרופ סָאד ןוא ,רעטַאװק ַא יו ,טנעה עדייב ףיוא רעגײז-טנַאװ ַא טימ קידנפיול

 ,ןרָאפסױרַא ךיג טמענ

 - ,לטעטש ןיא זיא טסוּפ

 יד ןשיווצ טרָאד רָאנ ,סַאג רעד ךרוד ןייגכרוד טשינ ןעמ טעז שטנעמ ןייק

 טייטש טּפעלקעגוצ .םענעגושמ-טָאטש םנופ טלַאטשעג סָאד ךיז טצרַאװש סעקטַאי

 רעבלעוועג יד ןשיװצ .ריט רעד ייב טעבָאשזד ןוא עקטַאי רעטכַאמעגוצ ַא ייב דֹע

 ןפיולעצ .בלעוועג סָאד ךיז טגָאלשרַאפ רעמערק ַא .ןּפַאלק קיכליה ַא ךיז טרעה ּפָארַא

 ,ןרָאי עטעװערָאהעגנָא ערעווש ליפ ױזַא ןופ קידנלייצרעד ,םורַא םעניא ּפעלק יד ךיז

 רעד .טרָא רעדנַא ןַא ףיוא ךיז טלעטש ןוא עלעגעוו ןטימ ןָא טמוק קינ'רזח רעד

 ,סיוא טשינ לייוורעד טקַאּפ ,ןייטש ױזַא רע טביילב ,םיא טקערש קדַאמ רעקידייל

 .טבעוורַאפ טייקטיוט רעקימורַא רעד טימ טרעוו ןוא טקוק ,טייצ ַא טייטש

 שידרעפ ַא ,ןעװעדַאל טקיטעשּפרַאפ ַא ךיז טרעה ךָאנ לסעג קיצנייא ןַא ןופ

 רעקיצנייא-ןוא-ןייא יו קורדנייא םעד טכַאמ סָאװ ,רענייטש-קורב יד ןיא ןּפָאק

 .לטעטש םענעבדָאטשעגּפָא םעד ןיא ךָאנ טבעל סָאװ ,רעדָא רעדנריסלוּפ

 טימ יוג רעטיור ,רעכיוה ַא ,שזטסימכַאװ רעד ךיז טזייווַאב קרַאמ ןטימניא

 ,ןרָאי עשיקַאזָאק יד ןופ סנייז שינעביילברעביא עקיצנייא סָאד ,האּפ ערעכעה ןייא

 דרעװש רעד ףיוא טרַאּפשעגנָא .םערָא ןרעטניה רע טלַאה ךוב-לָאקָאטָארּפ םעד

 ל'כורב ךרוד טייג סַאג רעד רעביא .רענעדירפוצ ַא םוא ךיז טקוק ןוא רע טייטש

 -טעב קַאט ַא טימ ,קנורט םעד טנייפ טשינ טָאה סָאװ ,ןויבא ןַא ,דיי ַא ,רעגערט

 זיא קירטש-הסנרּפ רעד ,סנייז סנגעמרַאפ עצנַאג סָאד ,עציײלּפ רעד ףיוא טנַאװעג

 םינּפ ןפיוא .עקרַאנירַאמ רעטַאװענעסירעצ ,רעקיגייט ןייז םורַא טלטרַאגעגמורַא

 ענייז טריפ רע .הסוכ רעגיטסגנעל ַא ןופ לכיימש רענעסעגרַאפ ַא ךָאנ םיא טגיל

 ,קוליח ןייק ןענעקרעד וצ טשינ זיא'ס רָאנ ,עלעדיימ ַא ןוא עלעגנוי ַא ,רעדניק ייווצ

 :לגיוא ןַא טימ םיא רע טפור ,םיא טעזרעד שזטסימכַאװ רעד

 !רעהַא ָאד רָאנ םוק ? סָאד וטסייג ואוו ,ליכורב ,יע --

 -'החמשב ןוא טנַאװעגטעב קַאּפ םעד ּפָא ךעלעמַאּפ רעירפ טגייל ,וצ ךורב טייג

 / ןסעומש םוצ ךיז רע טמענרַאפ קיד

 טשינ סע ךיא ןיב סָאװ ,ייג ךיא ואוו טסייה סָאװ !ץירּפ ,ריד ןגרָאמ ןטוג ַא --

 | ?סָאװ ?דיי ןייק
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 רע ןוא -- ?רופ ןייד וטסָאה ואוו רָאנ ,ל'כורב ,סיוועג ,סיוועג ,ָאי ,ָאי --

 | .רעטנוא טכַאל

 ןָא םיא רע טזייו --- !ןגָאװ ןוא דרעפ ןיימ ץירּפ וטסָאה טָא ? רופ ןיימ ---

 טייקרעטיב רעד טימ רע טדער -- סױרַא רעבָא טמוק סָאװ רָאנ --- עציײלּפ רעד ףיוא

 ָאטשינ טנייה זיא'ס זַא --- ןרָאי עטוג יד ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה סָאװ ,דרוי ַא ןופ

 -ןוא-ייווצ ןצנַאגניא ,ןעוועג לָאמַא זיא ,יַא !ןגָאװ ןוא דרעפ םעד וצ לשטייב ןייק

 .סקַאװירט רענירג ןוא לטיוק ןירג ַא טימ ,טסָאקעג סע טָאה ןשָארג קיצרעפ

 "לשטייב? ץנַאג ַאזַא ןפרָאװעגנײרַא עקַאט טָאה ןעמ זַא ןוא !ץירּפ ךָאד טסקנעדעג

 ,טנייה ןוא ,ןרעדעפ יד יװ ,טעשטשַאטעגרעביא לעמ ךעלדנָאגַאװ עצנַאג ןעמ טָאה

 ...!ענדוקסַאּפ רָאג זיא'ס ,ערבעשז ַא ןיוש טכערב'ס זַא ,ץירּפ

 ָאד רענייא וד ביילב ?ל'כורב ,ןגָאז ריד לע ךיא סָאװ ,עשז וטסייוו ,ונ ---

 ?ווטסגָאז יו ? טכַאמעג !רימ טימ

 ,הגותח ַא זיא'ס זַא ,טסעז !זדנוא ייב טשינ ןיוש וטסעז סָאד !ץירּפ ,יע--

 ! רימ ביולג ,טשינ סע ןעק ךיא ,ןדער וצ סָאװ ָאטשינ זיא'ס ! ןייז םינתוחמ עלַא ןזומ

 ? ל'בורב ,ענייד ?רעדניק יד סע ןענייז רעוו ,טוג ,ונ --

 קידנקורפורַא םינּפ ןייז טסיגַאב דיירפ ַא ןוא -- -- -- סעקירדנעמש יד טָא --

 "רעד סָאװ ,לטיה:עשעטַאט עסיורג סָאד לגנוי םעד טנַאה ןייא טימ השעמ תעב

 ןרעביא טעלג ַא טנַאה רערעדנַא רעד טימ ןוא ל'מינּפ עצנַאג סָאד םיא טקנירט

 .לּפעק םענערױשעגּפָא סעלעדיימ

 ןיא ָאד ןעגנַאגעגקעװַא יז זיא רעטָאפ דעד !ץירּפ ,סרעטכָאט ןיימ ןענייז ייז --

 -קעווַא רימ זיא יז יו ,שדוח רעצנַאג ןייק טשינ ךָאנ זיא רעטכָאט יד ןוא .,סַאּפַאז

 ױזַא רָאנ ,הגאד ןיימ ךיוא זיא טבעלעג עטלַא ןיימ שטָאכ טלָאװ רָאנ !ןברָאטשעג

 !ןעמַאמ ַא ךָאנ ףרַאד סָאד ,ןבלַאװש ךעלציּפ ךָאנ .רעטיב זיא

 ...רעדניק יד ףיוא קידנקוק ,ןרערט ןָאטעג-ץענ ַא ןבָאה ןעלקניוו-ןגיוא ענייז ןיא

 זַא ,סעקדישז ענייד גָאז ןוא !ןקיטעּפשרַאפ ךָאנ טסעװ ,ל'כורב ,ייג ,ונ --

 ! רעגייז רעד ףלע דלַאב ,טעּפש ןיוש זיא'ס

 ןוא ךעלטנעה יד רַאפ רעדניק יד טמענ ,קַאּפ םעד ןָא קירוצ ךיז- טנדאל ךורב

 ערעייז ןענַאּפש הרבח ס'כוינָאק עלעקבייל ואוו ,לסעג םוצ ןיהַא ּפָארַא ךיז טזָאל

 ,ןביירטימ ייז טימ ןיוש טעוו רע .ןרופ

 -ןיב ַא .למיה טימ םוצ געוו לקיטש ַא ךָאנ טָאה ןוז יד .ןטונימ עטצעל יד

 ןרעדור ןעמַאזוצ עלַא .ןרופ עטצעל יד .ּפָארַא לטעטש ןרעביא ךיז טזָאל תושמשה

 ןטימניא ײסָאש םעד ףיוא עלייוו ַא ןייטש ךָאנ ןביילב ןוא סױרַא לסעג ןופ ןיוש

 רענייק ןיוש זיא יצ ,טיירב ןוא טייוו רעביא ,ךיז טכַאד ,טפור ןלעטשּפָא סָאד .סַאג

 יז ןעמענ טייקליטש עטיוט ַא ּפָאטרעפטנע םוטעמוא ןופ זַא ןוא .ןבילבעג טשינ

 לייוורעד ןייג טײלסנַאמ יד ןוא ,ןרופ יד ףיוא ןיוש ןציז רעדניק ,רעבייוו .ןרָאפסױרַא
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 סעקזייה יד ,לטעטש סָאד טזָאלרַאפ םעטָא רעשידיי רעטצעל רעד ,ןיוש .,ךָאנ

 ןלעפַאב ,סנדָאל עטקַאהרַאפ יד טימ קידנקוקכָאנ ,ךיז טכַאד ,ייז ןטײלגַאב ,םורַא

 ,ןיירַא דמערפ רעד ןיא עקירעייז סָאד וצ סעּפע

 :שרעדנַא סעּפע לָאמעלַא ךיז טרעגלַאװ ,קידנרָאפײברַאפ ,געוו ןטייז יד ייב

 ,טנָאמרעד ןוא לקנעש ַא ןופ סמיזג ַא ;שיט ַא ןופ סופ ַא ,רעטלימ רענעריױלרַאפ ַא

 ןעשעג זיא ָאד סָאװ

 ,טניואווַאב זיא סָאװ ,לסעג ןשיאיוג ןופ ךעלזייה עטצעל יד רַאפ קידנרָאפכרוד

 ןטלַארּפעגפיױא ןַא ךרוד .סױרַא ךעלרעטסנעפ ענעפָא יד ןופ רדסכ ןעמ טקוק

 ַא ןופ טנעָאנ ןוא .רעטכעלעג ַא טימ םינּפ טיור טציוושרַאפ ַא טקוק קישטפול

 -- -- -- .טנוה ןטלַא ןַא ןופ ןליב זייב ַא ךיז טרעה לדנטרעג



 ןןָאלָאקָאס רעב-לאכימ

 ,קצניק ןיא ןריובעג
 (1902) ב"סרת

 ,אטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא
 (1949) ב"שת

 שאר רעקידרעמעּפש ןוא יוליע רעגנוי 8 ,ףלָאװ לאפר יר ,רעטָאּפ ןייז

 ןא ןאג ןטמירַאב ןופ םעדײא רעד ןעטעג זיא ,עשרַאװ ןיא הבישי
 סגדײז ןיא ןגױצרעד .עשוהי בא יבר ,בר רעקצניק םעד ,קסופ

 ןדײז ןטיײװצ םייב ךיוא ןרָאי-רעדניק יד ןיא רע טגנערברַאּפ ,לטעטש

 רעטמירַאב רעד ןופ טרָא 'סטרובעג רעד) דָאוגָאשיװ לטעטש ןיא

 ןיִא רָאי עכעלטע טגרעלעג רע טָאה רעטעּפש .(וָטלָאקָאס החּפשמ

 ןעגורדעגנײרַא ףיט רע זיא םורָא יזַא .הבישי רעװעשטַאכָאס רעד

 רעד חעב 1925:6 ורָאי יד ןיא ,ןבעל ןשלטעטש ןקיברַאּפליּפ ןיא
 ןסירעגטימ ָאװעג רע זיא לארשי:ץרא ןייֵק ןלױּפ ןופ הילערסַאמ

 רַאַטערקעֶס רעד ןעװעג טײצ ַא זיא ןוא גנוגעװַאב רעשיצולח רעד םימ

 רפכא עקיטנײה יד) "בקעי תלסנ, עיגָאלָאק ס'גיבר רעגָאלבַאי ןופ

 ןקורדגײא-עזייר ןעװעג עֶקַאט ןעגייז ןעגנוּפַאש עטשרע ענייז .("םידיסח

 ךיוא ךיז טָאה רע .ןבעל וטידלארשי:ץרא ןפ רעדליב-רעגײטש ןוא
 שטיאערבעה ןיא ןבירטעג ןוא "לארשי לוק רעמילשורי ןיא טקילײטַאב

 1929 רָאי ןיא (.א .א רעטעלב-טוגוי עשיסקָאדָאטרָא ,"ונכרד, ןיא)

 ןופ רעטעברַאטימ טפיוה א רעדנירג יד ןופ רעגײא ןעװעג רע זיא

 "יירפ ןייז ,ײטַאלבגָאט עשידיי סָאד , גנוטײציגָאט רעשיסקָאדָאטרָא רעד

 ענײז ןוא לטעטש ןשידײ םעד טעמדיװעג סנטסרעמ ,ןָאטעילעּפ-קיט

 זיא עיצַאּפוקֶא רעשיצַאנ רעד תעב .רעלוּפָאּפ רעײז ןעװעג זיא ,ןּפימ

 ןיא ןא ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיִא קימעט ךעלטּפַאשלעזעג ןעװעג רע

 עגײז .עיִלימַאּפ ןייז טימ ןעמַאװצ ןעמוקעגמוא רע זיא 1942 רָאי

 ,"טַאלבגָאט ןשידײ, ןופ ןבילקעגּפָא ןענייז ןציקס ןוא ןעגנולייצרעד

 .ירעטעלב-טנגוי עשיסקָאדָאטרַאא ךױא ןוא "לַאנרושז-בקעי-תיב,
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 לָאמַא ?טעטש סָאד

 ןופ טרעטייוורעד ,ןבעל ןקישיור ןופ טייז ַא ןיא ,טלעוו רעד ןופ טרעדנוזעגּפָא

 -לרעֶדָא קידלודעגמוא ןַא טימ זיולב ײסָאש ַא וצ קיטייז ןטפָאהַאב ,עיצנַאטסדןַאב ַא

 --- ךעלעגעוו-ןרעיוּפ עלָאמש ןוא רערעדנַאװ-סופוצ ןופ ןטערטעגסיוא ,עלעקשזעשזטס

 -ניא עקדוב-רעטכעוו ַא יו ױזַא ,סעקנָאל ןוא רעדלעפ ןשיוװצ עלעטעטש ַא ךיז טגיל

 ,םורַא םיקחרמ עטייוו-ךעלדנעמוא ענירג יד ןופ ןטימ

 ךיז ןבָאה ּפעק עקסרעינישזניא ,ךעלזייה ענייז ןענייז ןפרָאװעגנָא וויטימירּפ

 טקידלושרַאפ טשינ ךיז ןבָאה םיתב-ילעב ערעייז ,יובעג רעייז רעביא ןכָארבעג טשינ

 ףיוא ןכָארקעגפױרַא טשינ ןענייז סעדנָאס ןוא תובוח-ילעב ,ןעיובפיוא רעייז ייב

 יייז ןענייז ,יײּפש ןוא ייק ןופ טּפַאלקעגפיונוצ ,ןדײשַאב ,םערָא .עקעטָאּפיה רעייז

 יװ ,ןרעדנַא ןרעטנוא סנייא ,ןרעדנַא ןרעביא סנייא ,ןרעדנַא ןָא סנייא טרַאּפשעגנָא

 זיא שירעיירש-רילָאק טשינ ,דָארג .ןסּפעש עטגנערדעגפיונוצ-קידכעבענ עדַאטס ַא

 טימ טשינ ןקסַאילב ךעלרעטסנעפ יד .לָאװ עשיסּפעש יד יװ טקנוּפ ,קילבנָא רעייז

 ,קידכַאמעג:ךימָאל ,טעשזורמעגוצ-שירעפעלש ןענייז ייז ,טייקנסיררַאפ ןוא הוואג

 | ,םישדק-ןאצ יד ןופ ןגיוא ערשכ יד יװ ױזַא

 ָארג .רעדניק ןוא רעבייוו טימ ןדיי םינינמ רָאּפ ַא םורַא ןזױּפ לטעטש םעניא

 ,םינּפ ןפיוא קיד'חוכ ןוא גיקַאב רעבָא רַאפרעד ,השבלה רעייז ןיא קידכעבענ ןוא

 "ץפש ןוא הליכא רעכעלריטַאנ רענשטיטעּפַא ,טפול רעטנוזעג רעד ןופ טקיטפערקעג

 | ,תוריּפ ןוא רעמיוב ,דרע ןופ הכרב עקיד

 טשינ ,ץנַאלג סיורג טימ טעקצַאצעגסיא טשינ טסענ ןייז ךיז טָאה רעדעי

 -- ,טכיל שירעיירש טימ טעדנעלברַאפ טשינ ,סוסקול ןרעייט טימ טַאטשעגסיױא

 ןוא ץיה רעד ןיא ןטָאש יו .ןטסענ יד ןיא זיא םענעגנָא ןוא ךעלטימעג ,שימייה

 -ביטש יד ןענייז קידלטנעוו-גנע ןוא קידנטלַאב-קירעדינ טלעק רעד ןיא טײקמערַאװ

 ייז ןיא ןדיירפ יד ןענייז רעבָא רַאפרעד ,לּפמעל-טפַאנ ַא ןופ ןטכױלַאב גרַאק .ךעל

 טליפעגטימ ןוא טלייטעג זיא רעיורט ,הלילח ,ןגעקַאד .עקידכרוד:ןוא-ךרוד ,עטכע

 .טניזעג-זיוה ןייא ,בוטש ןייא ןופ ןשטנעמ יו ,עקימורַא עלַא ןופ

 ,תוגשה עכיוה ןָא -- ,ץכעוט ענבָארד ןייז ןיא קסוע רעדעי זיא גָאט ןצנַאג ַא

 ץֶא ןייק טשינ זיא ןעמ .תולודג ןייק טשינ טריניבמָאק ןעמ .סעיציבמַא עסיורג ןָא

 ,רעייא לדנַאמ ַא ,הָאובת לצרעק א ןעמ טפיוק ,לכעלעפ ַא ןעמ טלדנַאה-- רישעהל

 ַא טנידרַאפ ןעמ .עקטרוק רעדָא לוויטש עשירעיוּפ רָאּפ ַא ןעמ טיינ ,עקווָאלַאי ַא

 | .ערעשטעיוו טכָאק ןעמ ןוא םעייּפ רָאּפ

 רעמ סָאװ ידכ ,םעטָא םעד סױרַא ךיז ןופ טשינ טגָאי ןעמ ,טשינ טעװַאה ןעמ

 טיורב ףיוא יבַא -- ןעמ זיא קידנגנַאלרַאפ-קינייוו ,קידהגשה'יּפַאנק .,ןעבָאשזוצנָא

 ַא וצ ןגָארטיײב ןענעק וצ ףיוא ןוא רעדניק יד רַאפ דומיל רכש ףיוא ,טעז רעד וצ
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 ךרואל ,טפַאהרעיױוד ,קרַאטש -- רַאפרעד .טסָארּפ ןעמ טייג ןָאטעגנָא .הקדצבש-רבד

 ,םיתבש ףיוא שובלמ רעסעב ַא טגנעה לקנעש"-השורי ,ןטַאװענכָארּפ ןיא ,םימי

 ,תוחמש ןוא םיבוט םימי

 טגרָאז ןעמ קר ,ט'רמוחרַאפ ,טבערגרַאפ זיא ןעמ זַא -- ןעמ טסייוו -- ןיילַא

 ןעמ טעז ,לכעלוש ןייש ַא ןעיובפיוא ןעמ טזָאל -- ףוג ןשידרע ןרַאפ הליכא ףיוא

 ַא ןרָאפכרודַא לָאז סע : םיענ-לוק ַא טימ ןזח ַא ,םכח-דימלת ַא בר ַא ןבָאה לָאז'מ
 ,השרד רענייש ַא טימ ןבעל עקידמשוגמ סָאד ןטפנַאזַאב לָאז סָאװ ,חלושמ ַא ,דיגמ

 םענופ רעכעה קילב םעד ןביוהרעד ןוא רמוח ןבָארג ןיא טייקלדייא ןסיגניײרַא לָאז

 .ןָאקלַאב ןקירעדינ

 .רענעגעוו עשירעיוּפ טימ טלעטשַאב ןענייז ךעלסעג יד ,דירי ַא ,גרָאט ַא טמוק

 "ילוק טימ יירעגנידעג ַא ,דרעפ ןופ יירעשזריהעג ַא ,םיריזח ןופ יירעשטיווקעג ַא

 -רַאפ ןענייז ךעלעדיי .סעינָאלד ענרעזייא ןיא רעקסַאילּפעג-קידהווװשומ ןוא תולוק

 ןסיורג םעניא ןוא ;סענַאטקוס עבָארג יד ייב םירעוּפ ןעיצ ,טעװַאהרַאפ ,טעיימש

 -רעביא ןיא טייקערטיכ ענעגייא טשינ זַא ,עלייוו ַא ףיוא ןעמ טסעגרַאפ ַאה-אוה

 -ןז ַא טציז ךיוהרעדניא ןביוא ,ןביוא זַא רָאנ ;הסנרּפ טיג רעױּפ םעד ןעלגילק

 -רַאפ ךעלגנַאהרָאפ יד ןענייז ,רעטסנעפ ס'בר םעד ייברַאפ ןעמ טייג --- .סנרפמו

 -ןשוח רעדָא העד הרוי ןרעביא ןגיובעג ןטָאש ס'בר םעד ךרודַא טעז ןעמ .טקור

 ןעמ טליפרעד -- ןיב עקידנעמושז ַא יו ןעמורב לוק ןייז ןעמ טרעהרעד ,טּפשמ

 ןקידנעילג-קידמַאז ַא ןטימניא לַאװק ןקידנטָאש-ליק ַא ייב רערעדנַאװ ַא יװ ךיז

 טשינ טעװ רעזייּפש רעקיביײא רעד זַא ,ןוחטב טימ טליפעגנָא ןעמ טרעוװ ; רבדמ

 ןיא טגייל ןעמ ןוא ,חקמ ןפיוא רעױּפ רעד טיײטשַאב ףוס-לכ-ףוס ןוא ; ןזָאלרַאפ

 , ..טסנידרַאפ ןדליג רָאּפ ַא ןיירַא ענעשעק

 ,בר ,לוש יד ןָאביוא ןפיוא ןירעד ןעמונעגנײרַא זיא ,החמש ַא ןעמ טכַאמ |

 ןעמ ,ש'יפוג יא קיד'המשנ יא ךיז טקיווק ןעמ ןוא שיט םייב טציז ןעמ .טחוש ,ןזח

 ךייר ,םייוג עקימורַא עלַא יד ןופ ןביוהרעד ,טרעטיילעג ןוא טלדייאעג ךיז טליפ

 ןקילעזטייל ןעק סָאװ ,למיה ןיא רעטָאפ רעקיטכעמלַא ןַא : ןגעמרַאפ סיורג ַא טימ

 ,רָאג זיב ןקילגַאב ןוא

 ןעמ טמוק -- הרצ תע ןַא ןיא ןירַא טלַאפ ןעמ ,קילגמוא ןא ,הלילח ,טפערט

 זַא ,טסייוו ןעמ ;טרָאװ-טסיירט ַא ןעמ טרעה ,בר םוצ ןײרַא ןעמ טייג ,לוש ןיא

 טרעוו ; סטוג ןוא ליואוו םעדכָאנ טרַאוװרעד רַאפרעד ,סעּפע רַאפ ןעמוקּפָא זומ ןעמ

 ,ביל רַאפ ץרעמש םעד טמענ ןעמ ןוא טרעדנילעג קיטייװ יד

 "רעד ןעמ ןוא תחנ ןיא ךיז טרעטלע ןעמ .ןבעל סָאד עילָאװַאּפ ךיז טקור ױזַא

 רעטייוו ןעיצ ןבעל סָאד ןוא המשנ יד קירוצ טמענ טדג זיב ,הנקז עיורג"זיירג טבעל

 =- -- = .תורוד ענעזָאלעגרעביא יד
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 ?טעטש ןיא רעטניװ

 ךיז טזײװַאב ןשרד לעב ַא .א

 טימ טליפעגסיוא גָאט -תבש רעד ייס ,געטנכָאװ יד ייס ןענייז טייצ-רעטניוו

 ,ארובה תדובע

 רעטניוו תליחת :דנַאטשוצ-סגנורעגַאלַאב ןימ ַא ןיא רדסכ זיא לטעטש סָאד

 -רעסַאװ עסיורג ,ןגעוו עטקייוועצ ,סעטָאלב עפיט ,סנגער עקיטסברַאה יד בילוצ ---

 ענעריורפרַאפ ,גרעב"ייננש עכיױה יד בילוצ -- שממ רעטניוו ןוא ; סעשזולַאק

 יד ןופ גנודניברַאפ יד .תורירק עשירעדרעמ ןוא ,ןקָאלביזייא עקיזיר ,סערעשזָא

 ,קידנכוסמ לָאמטּפָא ,טרעװשַאב רעיוהעגמוא זיא ,לטעטש ןטימ רעפרעד עקימורַא

 -גירטרעד : טײקטגַאװעג ןייז רַאפ ןבעל ןטימ טלָאצַאב טָאה טנַאקיזיר ןייא טשינ ןוא

 "רעד ןרָאװעג רעדָא ,עשזולַאק-רעסַאוװ ַא ןיא ןגָאװ-ןוא-דרעפ ןטימ ןרָאװעג ןעק

 ןטסוּפ ,ןסייו ןיא קיביײא ףיוא ןפָאלשעגניא ,םענייק ןופ טקרעמַאבמוא ןריורפ

 ...ןצַאלַאּפ ענעלָאטשירק ןגעוו ,סעיזַאטנַאפ עסיז טימ ,דלעפ-יינש

 ןופ טעיווישזעג ךיז טָאה'מ .אב ןיאו אצוי ןיא ,רגוסמו רוגס זיא לטעטש סָאד

 לרופ ןוא ץלָאה רעטפַאלק ,טיורק סַאפ ןטרעיוזעגנייא ,סעילפָאטרַאק ץרעק רָאּפ יד

 ןרָאװעג ןענייז טײל-עמערַא ךיוא .טיירגעגנָא טייצ-תוכוס ךיז טָאה'מ סָאװ ,ףרָאט

 ןופ ךיז ןבָאה ןדיי עקידלטעטשניילק .גנוציײהַאב ןוא סעילפָאטרַאק טימ טנרָאזַאב

 ןוא םיטח תועמ ףיוא טלמַאזעג ןעמ טָאה טייצ-חסּפ : ןעוועג גהונ יױזַא ןָא-דימת

 ,ץלָאה ןוא לּפָאטרַאק ףיוא טייצ-םיארונ-םימי

 גָאט ןצנַאג ַא ךיז ןבָאה לפָאטרַאק ןוא םערָאװ ןעוועג זיא בוטש ןיא זַא ,ונ

 ,ןוויוא רעד טילגעג קידנעטש טָאה שרדמה:תיב ןיא ןכיילגסעד ; רעייפ ןיא ןטָארבעג

 ןבָאה ןלָאז ,ןדיי ענעריורפעגכרוד םתס ןוא ,יחרּפ"יחרא ,םיחרוא ענעמוקעג יד ידכ

 / "ילעב :סָאװ-קיצניװ ןעוועג זיא הסנרּפ רעד ןיא ןָאט וצ ;ןעמירַאװרעד וצ ךיז ואוו

 ,לַאטש ןיא טורעג ןבָאה סנגָאװ-ןוא-דרעפ ,טעברַא ּפַאנק טַאהעג ןבָאה תוכאלמ

 יד ןיא טנעה עטקעטשרַאפ טימ ּפעט-רעייפ רעביא ןסעזעג גנַאל ןענייז סרעמערק

 ַא ןופ ריט-ןביוש רעד ןופ גנולק ַא טרעהרעד ןבָאה ייז ןענַאװ-זיב ,לברַא ענעלָאװ

 !טייצ עקידייל יד ןעמ טמענרַאפ סָאװ טימ ָאט -- ,הנוק םענעמוקעג

 ןַא ,תוינשמ ַא ,ארמג ַא ןיא טקוקעגניײרַא ,רפס-יעדוי ,הרות-ינב ןדיי ןבָאה
 רעדָא רשיה בק ,רסומ טבש ַא ןיא -- םיצראה:-םע : שרדמ ,י"שר-שמוח ,בקעידןיע

 -סָאװ ךָאנ .םילהת-םוי ַא טגָאזעג :טושּפ רָאג יצ ,שטייט-ירבע ףיוא רואמה תרונמ

 רעבייוו ?ושע ןַא יו טייצ טָאה'מ ןעוז ,ןפָאּפ ןוא ןעילָאכ וצ ?דיי ַא ןעמ זיא ןעד

 םענעגייא רַאפ טעברַא-לדניּפש ןָאטעג ,ןקָאז טקירטשעג ,ןרעדעפ ןסילשעג ןבָאה

 ןעניז ןיא ייברעד ןוא םימותי עמערָא רַאפ רעדָא הלכ תסנכה רַאפ יצ ,ךיורבעג

 עשידיייטוג ןלייצרעד טרעהעג רעדָא טלייצרעד :ןכַאז עקיטכרָאפסטָאג טַאהעג
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 רערעטסניפי-ץרַאװש רעד ןוא םיקידצ ןופ ףוס רעטוג רעד ,םיסנ ,םיתפומ ,תושעמ
 ,םיעשר ןופ ףוס

 .דובכ טימ ,ןטַאדנַאמ טימ ,סעיצקַא:-לַאװ טימ ,קיטילָאּפ טימ ןטעזַאג ןופ

 -ָאהא רעד ; טסואוועג טשינ ןעמ טָאה -- "ןגָארפ, ןוא *ןעמעלבָארּפ, טימ ,ךעלקנעב

 סע סָאװ גנידצלַא ןסיוו ןזומ וצ ,רעטיירּפשעגסיױא ַאזַא ןעוועג טשינ זיא *טנָאזיר

 טשינ אליממ ןוא "תעד ףיסוי; ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס,ופוס דעו םלועה ףוסמ ךיז טוט

 ןוא המחלמ רעשינַאּפַאי רעד ןופ טדערעג ןעמ טָאה סנטסכעה ."בואכמ ףיסוי, ןייק

 זַא ,ןגָאז רעעזנרעטש יד ןוא ,למיה ןפיוא ןזיווַאב ךיז טָאה סָאװ ,"טעמָאק,ַא ןופ

 טלעװ יד טעװ -- דרע רעד וצ ּפָארַא רעדָא ןגייבסיוא ךיז טצוו קע ןייז ביוא

 ןטַאדלָאס עטנידעגסיוא עטבערגרַאפ יד ,סעקַאטסָארּפ רָאג-רָאג יד .ןרעו בורח

 -טַאטס, עשיסור ,"עבשזולס, עשינָאפ ןופ טלייצרעדרעביא לָאמ ןטלפיוו םוצ ןבָאה

 ַא ןופ שיט םייב חרוא-רענלעז סלַא םיתבש יד ןופ ןוא טסערפ רעריביס ,"ןער

 ,טנלָאשט ןיא טלעטשעג שיפ ,שיפ יילרעסקעז :*יעסָאר ףיט, ןיא דיי ןשיּפַאצַאק

 ...רעדנואוו-סערפ עכלעזַא ךָאנ ןוא ןייוו טימ ןּפעש ענרעּפוק ,שיילפ ךעלטייז

 ַא ,דיגמ ַא ןיירַא לטעטש ןיא לגלוגמ ןרָאװעג טייצ-רעטניוו זיא'ס זַא רַאפרעד

 ךיג ױזַא םיא ןעמ טָאה ,םירפס-רכומ ַא ,דיי-לארשי-ץרא ןַא ,חלושמ ַא ,ןשרד-לעב

 -רעד ַא ןרעה וצ טרעגנוהעגסיוא ןעוועג זיא לטעטש סָאד -- טזָאלעגקעװַא טשינ

 ןעמעוו ייב --- ןטיײצלָאמ ,ןגָארטעג ןכלעזַא ןעמ טָאה טנעה יד ףיוא .טרָאװ קידנביוה

 ןעמ טָאה בירעמ-החנמ וצ ;זיוה ןשידיי ןדעי ןיא -- רעגעל-טכַאנ ;ליװ רע רָאנ

 -רעבייוו ןיא ךיוא ;שרדמה תיב ןיא ןּפמָאל-ץילב עלַא ןדנוצעגנָא טסַאג םעד דובכל

 יד זיא ,השרד רעד רַאפ העש ַא .טצייהעגנייא ןוא קיטכיל טכַאמעג ןעמ טָאה לוש

 .ּפעק ףיוא ּפעק ,טלופרעביא ןעוועג ןיוש םישנ-תרזע יד טימ לוש

 -עפָארטש ַא טימ ןביוהעגנָא ןוא תילט ַא השרד ןייז וצ ןָאטעגנָא טָאה ןשרד רעד

 רערעהוצ יד ןעגנַאגרַאפ זיא ןָאט רעזיולב רעד ןיוש זַא --- *! יתובר, : ןוגינ ןשיר

 ןופ ,יירענדער-ןייש ןייק ןופ ןענַאטשַאב טשינ זיא השרד יד .ּפיר רעטעביז רעד ןיא

 סױרַא טפור סָאװ ,קרעוורעייפ עקידנדנעלב ןוא רעטרעוו-דמערפ ןוא ןזַארפ ןייק

 ,טושּפ טדערעג טָאה ןשרד רעד .השעמ תעשב רָאנ טרינָאּפמיא ןוא טקעפע זיולב

 -נײרַא ןעמעלַא ןענייז רעטרעוו ענייז .ןושל ךעלגעטיגָאט טימ ,ךעלדנעטשרַאפ-טכייל

 ןדעי ייב ןפורעגסױרַא ןבָאה ייז ,ןסיוועג ןוא ןליפעג יד ןיא ,ץרַאה ןיא ןעגנורדעג

 ןפיוא יא ןסינעג וצ ןעוועג זיא'ס .ןרערט עקיטכירפיוא ןוא הָאנה עקיטכירפיוא

 ,ןלייצרעדוצכָאנ סָאװ ןבָאה ןוא סױרַא ןטייצ עגנַאל ףיוא ןעמענוצמייהַאטימ יא ,טרָא

 -רעדנַאװ רעכַאפנייא רעד ,ןשרד רעד טָאה ,העש עכעלטע ןופ רעביוצ ַא רעטנוא

 טריפ סָאװ ,רחוס ןכייר ַא ןגעוו לשמ ַא ןיא ,רע טָאה טָא .םלוע םעד ןטלַאהעג ,דיי

 ; גיצנַאד רעדָא גיצּפיײל ןייק ןגָארטעגרעביא ייז ,טלעג דמערפ טימ םירחסמ עסיורג

 ,ךשוח ,תולד ןקידארומ טימ ,עלעבוטש םערָא ןיילק ַא ןיא טריפעג ייז רע טָאה דלַאב

 -לעז רעד זיא סָאד -- טנַאװעגטעב טָאטשנָא סעטַאמש ,רעדניק עקירעגנוה ,טלעק

 ךרוי ַא ןרָאװעג ,עלָאר ענווָאטלַאװג ַאזַא טליּפשעג טָאה סָאװ ,רחוס רעכייר רעקיב
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 ;תובוח רַאפ בוטש רעד ןופ טפיוקרַאפסױא ץלַא ןוא טריטָארקנַאב ,ןלציל אנמחר

 -תיב ןרַאפ טּפשמ ַא ,קידעבעל יו ןעעזעג רערעהוצ יד ןיוש ןבָאה םורַא עגר ַא ןיא

 טָאה רחוס רעטריטָארקנַאב רעד ןעמעוו ,המותי עכעלקילגמוא ןַא ;הלעמ לש ןיד

 ןופ טלַאטשעג רעד ןיא טייטש ,ןדנ לבור טרעדנוה רָאּפ עטלמַאזעגנָא יד ןעמונעגוצ

 גנוי ןיימ טָאה -- ןרערט עקיטולב טימ יז טרעמָאי --- טידנַאב רעד; : גרטקמ ַא

 ןַאד ; *! ּפָאצ ןעָארג ןזיב ןציז וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא םיא בילוצ ! ןטינשרַאפ ןבעל

 םייב םיחרוא דימת טַאהעג ,הקדצ ךס ַא ןבעגעג טָאה רע; : רוגינס ןופ תונעט יד ---

 ןטוג ןיא ןייז ךירדמ ייז טזָאלעג ,םידמלמ עטוג רעדניק ענייז רַאפ ןטלַאהעג ,שיט

 ןשיווצ אירטו-אלקש רעד !*  הבדנ ןייק דיי ַא לָאמנייק טגָאזעגּפָא טשינ ,געוו ןשידיי

 -סטעברַא רע'רשכ ַא ןיא לוגלג ,היתחת לואש ,עלקה-ףכ ,םונהיג :הלעמ לש ד"יב

 רעבָאה לסיב סָאד ןענידרַאפ ,ןבעל עצנַאג סָאד ןעװעצַארּפ רעווש לָאז סָאװ ,המהב

 ַא ןכַאמ ,ןעלדיירד ,ןעלדניווש ךרוד טשינ ןוא ,טעברַא עכעלרע ךרוד עקצעש ןוא

 ,..סייווש סמענעי ןופ ןבעל

 רעד ןופ טרעטכיילרעד ּפָא ןעמעטָא לטעטש ןיא סעקינ'םיּפכ-עיגי עכעלרע יד

 -רַאפ רעדעי : ןסיוועג ןייר רעייז ןליפרעד ייז .גנולייצרעד רעכעלרעדנואוו רעקיזָאד

 ױזַא ,ןָא ייז רע טמוק סייווש טימ ,רשכ ןוא ךעלרע זיא ,רערעייז ןשָארג רעטניד

 גנַאגפיוא-ןוז ןופ ןעװערָאה ייז ; "ומחל איבי ושפנב,, "ףקות הנתנו; ןיא טייטש'ס יו

 רעקידנטָארב ןיא ,סעכורעיװַאז ,סנגער ,ןעיינש ןיא לָאמטּפָא ;טכַאנ רעבלַאה זיב

 טימ ,סופוצ רעוו ןוא ןגָאװ ןוא דרעפ טימ סנגעוורעטניה טלגָאװרַאפ זיא'ס רעוו ; ץיה

 ,טידערק ףיוא הרוחס ןעמענ סָאװ ,סרעמערק יד .רעפרעד יד רעביא קַאז ןוא שיוק

 ןלעווא :שפנה ןובשח ַא לייוורעד ןכַאמ ,ןקעמ ,ןביירש ,לדנַאה םוצ טלעג ןגרָאב

 "?זדנוא ךָאנ ןענייוו וצ ןבָאה ץימע טשינ טעװ יצ ? ןעיירדרַאפ טשינ ךיז רימ

 ןקידנוחטב ןוא ןקידנטסיירט ַא טימ השרד יד טקידנערַאפ ןשרד רעד זַא ןוא

 ןענייז -- השרד רעד ךָאנ שידק טגָאז םותי ַא ןוא ,"לאוג ןויצל אבו; :זָאלסױא

 -לַאװק ענייר ןיא ט'לבוטעגסיוא ןוא ןשַאװעגסיוא יו רערעהוצ יד ןופ תומשנ יד

 ןשירפ ןטימ ,למיה ןיא ןטַאט םוצ טרעטנענרעד ךיז ןליפ רעצרעה יד ;ןרעסַאװ

 רעד : רעגייטש ןייז ףיוא דיי רעדעי ,ןעניד ט"ג רעדעווטעי ךיז טמענ ןערב ןוא קשח

 יד ןוא :בקעי ןיע ,תוינשמ ןטימ -- רפס-עדוי רעד ; םילהת ןטימ --- קַאטסָארּפ

 ,תופסות ןוא ארמג טַאלב ַא טימ --- הרות ינב

 תדובע ןיא לייטנטסרעמ ,םישדח-רעטניוו יד לטעטש ןיא ךרודַא ןעייג יױזַא

 ַא טימ ךיז ןקיווק ,שרדמה תיב ןיא גָאט ןיא ן'העש ךס ַא ןעגנערברַאפ ךרוד ,ארובה

 .טלעוו ענעי ַא ךיוא ָאד זיא'ס זַא ,ןעקנעדעג ןוא טרָאװ שידיי טוג

 בוטש ס'בר ןיא ךיז טמערַאװ ןעמ  .ב

 עקידהמשנ ןוא עכעלרעּפרעק ַא לטעטש ןרַאפ ןעוועג זיוה ס'בר םעד זיא רעטניוו

 ,גבוקיווקרעד



 319 0 ה | ווָאלָאקָאס .ב

 טָאה יינש רעד ,הרירק עקידתושפנ-תנכס ַא ט'הפרשעג טָאה ןסיורדניא ןעוו
 טעוװָאקרַאפ ןעוועג רעטסנעפ-ןריט יד ןענייז םוטעמוא ; סיפ יד רעטנוא טעצשערטעג
 יד ןבָאה סלָאמַאד --- יינש טימ ןטָאשרַאפ ךיוה ןגעוו יד ; סרעצנַאּפ-זייא עבָארג טימ
 ס'בר ןיא תומשנ ערעייז ייס םיפוג ערעייז ייס טמערַאװרעד םיתב ילעב עשלטעטש
 1 | / איוה

 ןיא ןעקנוזרַאפ ןעוועג ךָאנ זיא לטעטש סָאד ןעוו ,רעגיײזַא ףניפ ,סגָאטרַאפ

 טָאה הנבל-רעבליז עלופ ַא ןעוו ,שדוח:-בלַאה רעדָא :שינרעטסניפ רעצרַאװש-טניט

 ,לָאטשירק יו רעכעד ןוא דרע רעביא יינש ןטײרּפשעגסױא םעד ןעשטשילב טכַאמעג

 ענעלָאטשירק טימ דנַאל-רעביוצ ַא ןופ קילבנָא םעד ןפַאשעג טָאה ןוא ,ןטנַאילירב יו

 סָאד טײקליטש-טכַאנ רעד ןיא טרעהרעד גנילצולּפ ךיז טָאה -- ,ךעלזייה-ףושיכ

 בר רעד .בוטש ןיא בר םייב ןעגנולקעג ױזַא טָאה סָאד .רעגייז-קעוו ַא ןופ ןעגנילק

 טגיילעגוצ ןיילַא ,שיט ןפיוא ּפמָאל-טפַאנ יד ןדנוצעגנָא ,ףָאלש ןופ ןענַאטשעגפיוא זיא

 -יווַצ יד ךיוא ןדנוצעגנָא ,ןוויוא ןיא רעייפ ןקידנעילט-ךָאנ םוצ ןליוק ןוא ץלָאה

 ,רעטורעגסיוא ןַא ,רעטשירפרעד ַא ,ךָאנרעד ןוא ייט ףיוא עקנישַאמ-טּפַאנ עקיטיונק

 .תופסות טימ ארמג ןענרעל טצעזעג ךיז תוחוכ עטיינַאב טימ

 -טכיל ןסירעגסױרַא ןדָאל ס'בר ןופ סערַאּפש יד ךרוד ךיז ןבָאה'ס דלַאביװ ןוא

 עלַא רעהַא ָאד ןגיוצעגוצ סע טָאה ױזַא ,ןײרַא לסעג ןרעטסניפ-קָאטש ןיא ןלַארטש

 -עג ערעייז ףיוא ןגילנייא טנעקעג טשינ רעגנעל ןיוש ןבָאה עכלעוו ,םיתב-ילעב

 -ייוו ןיוש ייז רענייב יד ןבָאה *ךיילגוצ רעניה יד טימ, ןפָאלש ןעגנַאגעג .סרעגעל

 ,טעװעצלעּפעגנָא ךיז ,ןענַאטשעגפױא ןעמ זיא -- ,העש ןײנ-טכַא ןגיל ןופ ןָאטעג

 לייוורעד ןרעװ:-גָאט טעווס זיב ןוא םערָא ןרעטנוא טייקשידיי לקעז סָאד ןעמונעג

 ,בר םוצ ןעגנַאגעגנײרַא

 "זייא טימ ןוא טסָארפ ןופ דרָאב רענעריורפרַאפ ַא טימ ןעמ זיא ןעמוקעגניירַא

 ַא ןוא קוב ןקידובכה:-תארי ַא ריט רעד ייב דיז ןָאטעג ,סעצנָאװ יד ףיוא ךעלּפעצ

 : ץרא-ךרד טימ ןָאטעג גָאז

 ! יבר ,ןגרָאמ טוג ---

 ,טרעפטנעעג ךעלביל-ךעלרעטָאפ יבר רעד טָאה -- !רָאי טוג ,ןגרָאמ טוג --

 טסָארפ רעד יו, ךיז טגערפעג ,ןציז ןטעבעג ,ןענרעל סָאד עגר ַא ףיוא ןעוועג קיספמ

 רעד ףיוא קיניישט ןופ ייט זָאלג ַא טימ ןעמערַאװרעד ךיז ןסייהעג ןוא ,?טלַאה

 .ןוויוא ןיא קינייװעניא עלעווייא-עוװַאק ןופ רעדָא ,עקנישַאמ

 ױזַא ןעמ זיא ,רעטעּפש רעוו ,רעירפ רעוו ,ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ,זייווקיצנייא

 -רעדָאפ ןיא טּפַאלקעגּפָא .בוטש-ןיד-תיב ןקיטכיל ןוא ןעמערַאװ ס'בר ןיא ןעמוקעג

 ףיוא ,טייז רעד ןיא ,ליטש ךיז טרַאשעגנײרַא ןוא לוזיטש יד ןופ יינש םעד לזייה

 -ליטש ,םיתב-ילעב עקיד'םיצראה:םע טצעזעגקעװַא ךיז ןבָאה ,טנעוו יד ייב קנעב

 בוטש ןיא .ייט עקידעכָאק טּפוזעג ןוא טנעה יד ןיא ךעל'םילהת טימ ,עקידנגייווש

 "רעל ןיא בר םעד ןרעטש וצ טשינ ידכ ,סנטשרע ,ליטש ךעלנייוועגרעסיוא ןעוועג זיא

 ןעמ .בוטש רעקידרעטייוו ָא ןיא ןיציבר יד ןקעוואוצפיוא טשינ ידְּכ ,סנטייווצ ,ןענ
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 ןדיז עשידָאלעמ סָאד ,לוק-ןרעל ס'בר ןופ ןעמורב סָאד יװ טרעהעג טשינ רעמ טָאה
 רעד ןופ ןרעצריצ סָאד ךיוא לָאמַא ןוא ,עקנישַאמ רעד ףיוא רעסַאװ קיניישט ןופ
 ןטלַאהנָא ױזַא טגעלפ סָאװ ,טנַאװ רעד ןופ ערַאּפש רענעטלַאהַאב ַא ןיא ץעגרע ,לירג

 ,תירחש זיב בירעמ-החנמ ןופ

 דלַאב ןיוש טָאה ןעמ ןוא גָאט ןפיוא ןעָארג ןביױהעגנָא טָאה ןסיורדניא ןעוו
 ס'בר ןופ טרַאשעגסױרַא קירוצ זייווקיצנייא םלוע רעד ךיז טָאה ,ןענוװַאד טגעמעג
 טילגעג ןוויוא רעד ןיוש טָאה טרָאד .שרדמה תיב ןקידנבענרעד ןיא ןירַא ןוא בוטש
 טוג טעוו'ס זיב טנערבעג ןבָאה ןּפמָאל-ץילב יד ; סגָאטרַאפ ןרעוו טצייהעגנייא ןופ
 םעד טנרעלעג קַאמשעג ןיוש ןבָאה ,םידימתמ םירוחב ןוא הרות ינב ;ןרעװ גָאט
 -ַאןָא יד טקידיילעגסױא שינעלייא ןיא ןבָאה םיתב-ילעב ןוא ; רועיש-ןגרָאמירפ
 הנומש טשער יד ןוא טסעװיעטַאוװ ,עטָאּפַאק .ןעטלַאּפ ןופ לברַא עקניל רועיש
 ,ןגייל ןיליפת םוצ -- םידגב

 טָאה שמש רעד .גָאט ןפיוא ךעלטעּפש זיב טנרעלעג ןוא ןסעזעג זיא בר רעד

 -ירפ קידרעטניוו ענטומ לסיבַא .רעטסנעפ ס'בר ןופ סנדָאל יד טנפעעג לייוורעד

 יד ןשָאלרַאפ טָאה בר רעד .בוטש ס'בר ןיא טכײלבעגנײרַא טָאה טכיל-ןגרָאמ

 םייב טנרעלעג רעטייוו ןוא רעטסנעפ ןופ לגנעהרָאפ סָאד טצרַאשעגקעװַא ,ּפמָאל

 -תיב ןיא ןרָאװעג ןפורעגניירַא בר רעד זיא ןינמ ןטייווצ םוצ .טכיל-גָאט ןופ ןייש

 ןעשטומלַאב וצ ןביולרעד ךיז ןענעק סָאװ ,עכלעזַא טנװַאדעג ןבָאה לָאמ סָאד .שרדמה

 -סיוא ןוא "עמש-תאירקפ ןזָאלסױא טעװ בר רעד זיב ןטרַאװ ןוא רעגנעל לסיבַא

 ןופ רעגנעל לסיבַא שרדמה-תיב ןיא טמיוזרַאפ טָאה בר רעד ."הרשע הנומש? ןייג
 ןשידגנתמ םעניא ,עקינייו יד ןופ ןעוועג זיא רע תמחמ ,רענװַאד ערעדנַא עלַא

 / ,ןיליפת ס'םת ונבר טגיילעג ןבָאה סָאװ ,לטעטש

 יד סָאװ ,קיטשירפ ןסעגעגּפָא ןוא ןענוװװַאד ןופ ןעמוקעגמיײהַא זיא בר רעד

 -ניוו-רעווש ַא ןעוועג זיא גָאט רעד ביוא זיא --- טיירגעגוצ לייוורעד טָאה ןיציבר

 ךיז רעדיוװ ןבָאה ,טלעוו רענעסָאלשעגּפָא ןַא ןוא ןגעוו עטישרַאפ טימ ,רעקידרעט

 זיא ןעמ .לטעטש ןופ םיתב-ילעב ,ןירַא בוטש ס'בר ןיא טרַאשעגניירַא ליטש

 ,טלעו רעסיורג רעד ןופ ןסעינ ןרעה רעדָא ,ןכַאז עש'להק ןסעומש ןעמוקעג

 ,דיגמ ַא ,לארשי ץרא ןופ חלושמ ַא ןפערט טפָא טנעקעג ןעמ טָאה בר םייב םירָאװ

 ,ןוגה חרוא ןַא םתס רעדָא ,ףרשנ ַא ,קדצ:-רג ַא ,הבישי רעשיווטיל ַא ןופ ר"דש ַא

 ןעמ .תומוקמ ערעדנַא ןיא ןדיי ךיז ןבעל סע ױזַא יוװ ,ןרָאװעג ריואוועג זיא ןעמ

 ןעמ טָאה לָאמַא :לשמ ןקיצרַאה ַא ,השעמ ענייש ַא ,טרָאװ טוג ַא טרעהעג טָאה

 רעד רעכלעוו ףיוא ,האירה תקידב ַא ,הלאש עברַאה ַא ,הרות-ןיד ַא טניואוועגייב

 ,הבורמ דספה תמחמ ןקיטכעמ טנעקעג טשינ ךיז טָאה ןיילַא טחוש

 טצעזעגקעװַא רעדיוו ךיז טָאה בר רעד ןוא ןעוועג טשינ ץלַא סָאד זיא רעמָאט

 -תלאש ַא ,בר ןטייווצ ַא ןרעפטנע רעדָא ,הרות ישודיח ענייז ןביירשרַאפ יצ ,ןענרעל

 ןוא לברַא יד ןיא טנעה יד טקעטשרַאפ ,טייז ַא ןיא ןסעזעג ןעמ זיא -- ,הבושת

 ןעמ .בוטש ןיא טייקליטש רעקילייה ןוא טײקמערַאװ רעביל רעד ןופ טָאהעג האנה
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 רעד ףיוא ייט קיניישט ןופ ןדיז עשידָאלעמ סָאד יו רעמ טרעהעג טשינ רעדיוו טָאה

 ייט עקידעכָאק זָאלג ַא טיירג ןייז קידנעטש לָאז ,רעװ טמוק רעמָאט -- עקנישַאמ-טּפַאנ

 -ןרעל ס'בר ןופ ןעמורב עטצרַאהַאב סָאד ;שטנעמ םענערעיורפעג ַא ןעמערַאוװרעד וצ

 הרות קידנביירש ,ריּפַאּפ ןרעביא רעדעפ ענעזנעג ןייז ןופ ןּפירקס סָאד רעדָא ,ןוגינ

 םוצ ,רעגניפ-ןציּפש יד ףיוא ,ליטש טנענעג רערעדנַא ןַא טָאה עלייוו עדעי .םינינע

 -קידרעטניוו יד ןעוועג היחמ ןוא עלעטעקש ס'בר ןופ קַאבַאט קעמש ַא ןעמונעג ,שיט

 .זָאנ עטרעטַאקרַאפ

 טליפעג ךיז םיתב-ילעב עשלטעטש יד ךיז ןבָאה געט רעטניוו עכלעזַא ןיא

 ע'לפש סָאד זיא קעװַא .בר ןקיליײה רעייז בילוצ ,קיד'ונתרחב-התא ,קילעזקילג

 ליפעג ַא ןעוועג זיא סע ,טייקשירעיוּפ ןוא תוצראה-םע רענעגייא רעד בילוצ ליפעג

 המשנ יד יוװ םעדכָאנ ,רָאי קיצנאווצ ןוא טרעדנוה רעביא ..,אבה םלוע ןיעמ ןופ

 ױזַא ןעמ טעװ ,טלעוו רעד ףיוא תוימשג סָאדלַא ןופ טרעטיילעגסיוא ןייז ןיוש טעוו

 -הניכש רעד ןופ ןייז הנהנ ןוא םיקידצ זיולב ןשיוװצ ,ןדע ןג ןיא ןציז ,טצעי יו

 טָאה'מ .זיוה ס'בר ןופ ןייגוצקעװַא טסולגעג טשינרָאג ךיז טָאה סע .....טייקרעטיול

 ,השעמה ימי תשש יד ןופ ,גָאטנכָאװ רעטסָארּפ ַא זיא טנייה זַא ,ןסעגרַאפ ןצנַאגניא

 ט'רטּפ'מ סָאװ טימ ,טגָאזעג סנייטש'מ ,ייא, .ןענידרַאפ טלעג ןוא ןעװעצַארּפ ףרַאד'מ

 -- שפנה ןובשח ַא טכַאמעג בוטש ס'בר ןיא קידנציז ןעמ טָאה --- רָאי רָאּפ יד ּפָא

 ןריפ ױזַא ? דיי סלַא ןעמ טוט סָאװ רעבָא ,טנידרַאפ לברעק ַא ךָאנ ,עדזַאי א רעדיוו

 ַא ןּפַאכנײרַא לָאמַא ןוא ןענווַאד'ס ןעלמרומּפָא זיולב !ךיוא ושע ךָאד ןעק ,ךיז

 *.,,םילהת'םוי

 הרות ןענרעל וצ ךיז ןעמענ ,רענעלַאפרַאפ ַא ןעוועג ןעמ זיא ןיילַא ביוא רָאנ

 טניט; ןעמענרַאפ טנעקעג טשינ ןיוש טָאה ּפָאק רעד ,טעּפש-וצ ןעוועג ןיוש זיא

 ,ץרַאה ןצנַאג ןטימ טרעגַאב רַאפרעד ןעמ טָאה -- ,"ריּפַאּפ טקעמעג ףיוא ןבירשעג

 .ןעגנוי-ןרעיוּפ ןייק ןסקַאװסיױא טשינ ,סרענרעל ןייז שטָאכ ןלָאז רעדניק יד זַא

 טקורדעג ןוא ןבירשרַאפ ןענייז סָאװ ,ןכַאז עגולק ןוא עקילייה יד ןייטשרַאפ רָאנ

 .ךעל'תויתוא ענבָארד טימ

 . . . על'חקולחמ ַא .נ

 .תקולחמ עשילהק רַאפ טייצ עטסעב עמַאס יד ןעוועג זיא רעטניוו

 ערעטיש עכלעזַא ןענייז םידירי יד ןוא ןגרָאט יד : סָאװ ָאטשינ טעמכ זיא ןָאט וצ

 עקידמוצמצב עטּפעלשעגפיונוצ סָאד לידבהל יװ ,ןגעוו-אצוי ןופ יבַא ,עליטש ןוא

 ןוא רעמערק יד טשינ ןעעז ךָאװ ןטימניא ;ןטק רוּפכ-םוי וצ שדוח שאר ברע ןינמ

 ןבָאה ,עשימייה יד ייס ,עדמערפ יד ייס ,עלַא  ןגיוא יד רַאפ הנוק ןייק תוכאלמ לעב

 םעד ץוח :םישובלמ טימ ןוא זייּפש טימ רעטניוװ ןצנַאג ןפיוא טעװעסַאּפַאז ךיז

 וצ-טלַאפ םוא ךיז טסקוק וד רעדייא :ץענעג ַא יו סיורג ױזַא גָאט-רעטניוו רעד זיא

 זַא ,ױזַא ,טכַאנ עקיד'הרירק ,עקיד'העש-ןצכעז ,ערעטסניפ-קָאטש ַא ,טכַאנ יד
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 -רַאפ ןוא ןדָאל ןטכַאמרַאפ ןרעטניה ,בוטש רעד ןיא ןסָאלשעגנייא ןיוש טביילב'מ

 -תעמ ןקידרעטניוו ןקילײװגנַאל ַאזַא ןיא ךָאד ןעמ ןעק ָאט ;לזייה-רעדעפ ןטלטייק

 ,להקה-תאטח ַא סיוא רעבירעד ךיז ןעמ טביולק ? ןייג-קידייל ןופ ןרעוו-עגושמ תעל

 ,עיסנעּפ רעש'להק רעד ןופ קיגנעהּפָא ךעבענ זיא סָאװ ,שדוק-ילכ ןשלטעטש ַא

 .ךיור ַא טייג'ס שזַא ,ּפָאק ןייז רעביא טעווהקולחמ ןעמ ןוא ,טגָאזעג סנייטש'מ

 זַאק ,סיוא טשינ לָאמננייק ןלעפ ,ןעוו'הקולחמ וצ סָאװ בילוצ ןדיירסיוא ןייק

 -גנעגוצ ןוא רעטסעב רעד ,"ןקעטש ַא ןיוש ןעמ טניפעג ,ּפַאלק ַא ןבעג ליוװ ןעמ

 םיא טצָארּפש סע ,גנוי זיא רע .טחוש-ןזח רעד : דימת זיא לזאזעל ריעש רעטסכעל

 יףקיד'עּפש עסיורג יד טימ ,סענַאבעלַאב ערעטלע יד אליממ ןבָאה ,ןקז-תמיתח טשרע

 :הּפצוח םיא וצ ,דרעב

 ןעוועטנוב -- ,רעטעפ גָאט ןדעי טימ טרעוו ל'טחוש סָאד יװ ,רָאנ סטקוק --

 רעזדנוא ןופ ּפָא טדיינש רע סָאװ ,"תורשכע ןטנופ יד ןופ זיא סָאד --- םיבצק יד ךיז

 !םיא "ןעיבולָאּפ; סעיבָארד יד טימ ,ךעלשיירג יד טימ ,ןצלימ יד ! שיילפ

 ןשיווצ יירעצעה עתמא יד טשרע ךיז טרעקַאלפעצ ,דניק ַא בייוו ןייז טריובעג

 ,.. םוטנ'צראה:-םע ןצנַאג

 ...!עכ ,עכ !על'הפסוה ַא ןבעג ןסייה ךיז רע טעװ דלַאב --

 לקיטש יינ ַא ייב גנַאל ךיז טלקיצ ןוא םיכרבמיתבש ַא ןיא ןייש רע טנוװַאד

 סָאד םיוק ןענעק סָאװ ,םיצראה:םע עקידרעסערפ יד זייב ןשטרָאװ --- ץכעגָאז

 םייב ןטלַאה רעכיג סָאװ טלָאװעג ןיוש ןטלָאװ ןוא ןטרַאװרעביא ןענווַאד-המכשה

 טימ טנלָאשט ןוא ץלַאמש טימ סעלעביצ לסיש רעד וצ ןפיולוצמייהַא ידכ *ײּפש,

 :עקשיק

 סעכ רַאפ ןוא הבהלישא ייז ןענייז -- טשינ ךיז טלייא רע ,טייצ טָאה רע --

 .תוכרב ענייז ךָאנ *?אבר 'ימש אהי ןמא; ןייק ךָאנ טשינ עקַאט ייז ןגָאז ,ןזח ןפיוא

 ןוא תוחוכ יד טעװענַאש ,ןעגניז יו טגָאזעג רעמ ,רוציקב לָאמַא רע טכַאמ

 : ןדירפוצמוא סענַאבעלַאב יד רעדיוו ןביילב -- רענעט עכיוה ןייק טשינ טמענ

 -ערָאהעג רעווש !עיסנעּפ ךָאו ַא טנידרַאפ ןיוש ! הסנרּפ עגנירג ַא ,ָאי ,ונ --

 ...?אה ,טעוװו

 קרַאטש טלַאה סָאװ ,לקַאװטיל ַא -- טחוש ַא ףיוא ןפָארטעגנָא רעבָא יז ןבָאה

 ךיילג -- רע ןוא להק טעשטרָאװ ,"בורדז ַאי ַא -- בומ יט; :לטרעוו ןשיליױּפ ןופ

 טרעפטנע ,ןיײרַא םינּפ ןיא ךיילג ןיוׂש םיא ןקיטס ייז זַא ...ןעמ טניימ םיא טשינ יו

 : ןושל ןשיווטיל ןייז טימ ,קיטולבטלַאק רע

 רימ ייב ,ץרַאה יד טעּפָא טשינ ךיז סע ךיא ,עטַאיּפ רעד ןיא ךייא בָאה ךיא --

 | | ! ךיא טשינ ןוא ןריּפַארק ריא טעוו

 למירד ַא רע טּפַאכ ,ףיט ןלייא ןיינ עלַא יז טָאה רע זַא ,ןזייוו וצ ידכ ןוא

 ךיז טצעז רע רָאג יצ ,םיפלח יד ןפיילש קעװַא ךיז טלעטש רעדָא ,גָאט ןטימניא

 ןייטשפיוא טעװ רע זיב ,ןטרַאװ רע טסייה -- ףוע ןָא ן'טחש ןזָאל רעוו טמוק .ןענרעל
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 םעד ןקידנע טעוו'ר יצ ,ןפיילש-םיפלח ןטימ ןרעוו קיטרַאפ טעוו'ר רעדָא ,ףָאלש ןופ

 . .י."ןפױלטנַא טשינ טעוו'ס ,השקשינ; : רועיש

 ןענװַאד ןתעשב תבש ,לטעטש ןיא רעייפ עתמא סָאד השעמ ַאזַא ןופ טרעוו

 ,ךשוח -- שרדמה-תיב ןיא ךיז טוט ,בירעמ-החנמ תעשב גָאט ןדעי רעדָא

 עצנַאג יד .סענַאבעלַאב עשיצראה:םע יד ייב ןטילבעג יד ךיז ןכָאקעצ סע

 רעכעלגעטגָאט רעד ןיא סיוא ךעלטנייוועג ןענעדָאל ייז סָאװ ,סייווש ןוא עיגרענע

 ,םיא טימ ןטלַאה עכלעוו ,יד עלַא וצ ןוא טחוש:-ןוח םוצ סיוא טציא יז ןזָאל ,עצַארּפ

 ןופ ןקנעבז ַא טימ ,ןדלַאװעג עקיד'םיקרבו-תולוק שרדמה-תיב ןיא ךיז ןרעה סע

 : ןיירַא רעדנעטש ןיא ןטסיופ

 ,עלעמעל ַא ןעמוקעגרעהַא !זָאנ רעד רַאפ להק ץנַאג םורַא ךָאד טריפ רע ---

 ןוא עלַא זדנוא ףיוא רע טייר טציא ,ןלייצ טשינ ייווצ ןייק ןעק סָאװ ,לטשינרָאג ַא

 !זיא רעטלע רעו רַאפ ץרא ךרד ןייק טשינ טָאה

 םינּפ קיד'םידַאמילזמ ,טיױר ַא טימ ץראה םע רענעבמעד ַא -- בצק יתבש

 טקורעגּפָארַא ףיט קידנעטש זיא א לטיה ןייז ןופ קעשַאד רעד :זָאנ עטיור רעמכָאנ ןוא

 ,דרָאב עסייוו עסיורג ַא רע טָאה וצרעד ; ןגיוא ענעּפָאלרַאפ-טולב טימ ענייז רעביא

 ןייז טימ סיוא טעז רע זַא ױזַא ,ןדנעל ענייז ןופ טיירב עצנַאג יד טמענרַאפ סָאװ

 -ײצרַאפ ַא יו רָאג רעדָא ,לבב ןופ אישנ ענדָארעמַאס רעד יװ ,ךוליה ןקיד'תולדג

 טייטש סָאװ ,לטחוש םוצ תולוק ענעמונַאב טימ טיירש רע -- ,ארממ ןקז רעקיט

 :דרָאב קיטש ַא טימ ייברעד טעכָאפ ןוא שדוקה ןורא ןבענ טָאטש-חרזמ ןייז ףיוא

 ! דרָאב עסייוו ןיימ רַאפ ץרא ךרד --

 קידנצעשגנירג ַא טימ םיא טרעפטנע --- ! דרָאב עסייוו ַא ךיוא טָאה לָאיזָאק ַא --

 ,לטחוש עגנוי סָאד לרעטכעלעג

 ןצנַאג םעד טכעוװשרַאפ םיא טָאה ןעמ טציירעצ רעמכָאנ בצק יתבש טרעוו

 רע .סקָא רענעדנובעג ַא יו ךיז רֶע טעשטירעצ .. .דרָאב עסייוו יד : םענייז ץלָאטש

 .ןזָאלוצּפָארַא יז ןגעווטסעדנופ ארומ טָאה רע רעבָא ,טסיופ ַא טביוה

 ףיוא ןענייז ,םיצראהיסע ערעדנַא ןוא םיבצק יד .םידדצ ןיײרַא ךיז ןשימ סע

 ןעמל .דצ ס'טחוש םעד ףיוא ןענייז להקה ישאר יד ןוא הרות ינב יד .דצ ס'יתבש

 ,לטחוש םעד סיוא ןסַאלעג רעוװ טרסומ ,ןרָאצמירג ס'יתבש ןליטשוצנייא ידכ םולשה

 : טרעפטנעעגקירוצ קידיקזוח ױזַא םיא טָאה רע יאמלה

 לזלזמ בָאה'כ -- - לטחוש סָאד טשינ ךיז טרילרַאפ --- - טייקיניילק ןייק טשינ --

 / !ץראה םע רעטלַא רעד ,ץרא ךרד ןבָאה רע לָאז . .. תוחפשה ינב יד ןעוועג

 יַאבעלַאב יד רעבָא הכרעמ ַא ,ןגיוצרַאפ ןעוועג גנַאל ךָאנ ךיז טלָאװ יירעגירק יד

 ןעמ טסע רעטניוו .ןסעגעג טשינ גָאטימ ןייק ךָאנ ןבָאה ייז .קירעסערפ ןענייז סענ

 לסיש עסיורג ַא ייז ףיוא ןיוש טרַאוװ םייהרעדניא .בירעמ-החנמ ךָאנ טשרע גָאטימ

 םוצ זיב ערַאּפ ַא ןייגפיוא טעוו'ס עכלעוו ןופ ,טיורק טימ סעילּפָאטרַאק עקידעכָאק
 ןלייא ייז ...ןקלָאװ ַא ןיא טליהעגנייא ןרעװ טעװ בוטש עצנַאג יד שזַא ,קילעב

 .ץױַאח'ס ךיז ןענעלרעטנוא םייהַא רעבירעד
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 טעוװ ןגרָאמ .גָאט ַא ךיוא זיא ןגרָאמ .גנַאל גונעג ךָאנ זיא רעטניוו רעד רעבָא

 ןגרָאמרעביא ןוא ,ןײרַא שרדמה תיב ןיא בירעמ-החנמ וצ ןעמוק לָאמַא רעדיוו ןעמ

 .ךַאז יד ןגייוושרַאפ טשינ ןעמ טעװ ךיג ױזַא .ךיוא

 ןענייז ןטילבעג יד .גנַאג ןשימרוטש רָאג ַא הקולחמ יד ןָא טמענ לָאמלייט

 ןפור וצ ןעמ טסילשַאב ,ןעמיוצ וצ ךיז ךעלגעממוא זיא'ס .רָאג זיב ןדנוצעגנָא

 ,הפיסא ןַא

 "נָא ,שרדמה:תיב ןיא ןוויוא םעד ןצייהוצנייא טוג לעפַאב ַא טגירק שמש רעד

 וצ ןפור ,ריט וצ ריט ןופ לטעטש ןרעביא ןײגמורַא ןוא ןּפמָאל-ץילב עלַא ןדניצוצ

 ,הפיסא רעד

 .קירעגנוה ןייז וצ טשינ ידכ ,החנמ רַאפ גָאטימ'ס םלוע רעד טסע גָאט םעד ןיא

 ,ןעמושז וצ ןָא ךיילג סע טביוה ױזַא "דחא ומשוע טקידנע הלפת לעב רעד רָאנ יו

 ןגירשעגרעביא טָאה רענייא .לָאמַא ףיוא עלַא ןבָאה טדערעג .קָאטשניב ַא ןיא יו

 -רעביא ןעמ זיא דלַאב .דייר טימ טנגונגַאב טשינ ךיז ןעמ טָאה גנַאל ,ןטייווצ םעד

 .ןטסיופ ענעביוהעגפיוא ןכָאפ ןבױהעגנָא ןבָאה ןטפולרעדניא : םישעמ וצ ןעגנַאגעג

 קנעב עקידנלַאפמוא ןופ שינעקסַארט ַא ,שטעּפ עקידנעגנילק טרעהרעד ךיז ןבָאה סע

 ןרעקיוב סָאװ ,דרע רעד ףיוא ןפרָאװעגמוא ןשטנעמ ןופ ליונק ַא .סרעדנעטש ןוא

 ןשטעװקוצסױרַא םירעדעג יד טימ המשנ יד רָאנ ,ןרעדנַא םעד רענייא ןטענק ןוא

 ירירמ-בטק ַא ,עכָאטַאמוס ַא ,דרעב עבלַאה ענעסירעגסױרַא ,לברַא עטקילפעגּפָא

 -תיב ןיא ,ןּפמָאל עלַא ןשעלוצסיוא קנואוו ַא ןעמוקַאב טָאה שמש רעד ןענַאװ זיב

 ...טקידנעעג זיא הפיסא יד --- ןוא רעטסניפ-קָאטש ןרָאװעג זיא שרדמה

 "המחלמ; רעד ןופ ןסורג עקידארומ ךיז ןגָארטרעד םורַא םיבושי יד רעביא

 ןיא רָאפ טמוק ןכָאװ ריפ ךרוד לָאמ ןייא .ןעמוקעגרָאפ זיא לטעטש ןיא ָאד סָאװ

 סע .םירעיוּפ ענערָאפעגפיונוצ ייווצ --- ןינמ ַא רַאפ דירי רעכעלרעטיש ַא לטעטש

 -עטכָאמש ײלרעלַא ןַוא קינלעצ ,לָאװ עקיברַאפ ןדיוב טימ רערָאפ-םידירי ןָא ןעמוק

 ַא זַא רעדָא ,תומוקמ עקימורַא יד רעביא ךיז ןרָאפעצ עקיזָאד יד ןעוו ,סעקייל

 זַא -- ,העידי יד ייז ןגָארטעצ -- לטעטש ןופ קעװַא טרָאפ חלושמ ַא רעדָא דיגמ

 ףיוא ןענייז ןרעדנַא ןטימ רענייא ,והערב שיא ברח ,רעייפ ַא טנערב ָאדיןואדָאד

 ...!ןייז םחרמ ךיז לָאז טיג ןייא ! ךעטש-רעסעמ

 ןוא סָאפ-רעטופ ריא ןופ ןוז יד ןגױצעגסױרַא רעדיוו טָאה טיג ןענַאװ זיב

 ןוא תוגאד קעּפ ענייז טימ חסּפ רעד ןָא-טקור סע .גנילירפ ןרָאװעג רעדיוו זיא'ס

 קירוצ ךיז טמענ םלוע רעד .ןענעפע וצ ןָא ךיז טבייה טלעוו יד .ןשינעפרעדַאב

 ...ןתקולחמ עשילהק יד ןיא טסעגרַאפ ןעמ -- ןוא טעברַא ןייז .וצ
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 ?טעטש ןיא רעמוװ

 קינװַאדַאס א טרעוו רעדיינש לרעב .א

 -דלַאב יד ןענייז ,ןבעל סרעדיינש לרעב ןיא געט עטסכעלקילג יד ,עטסנעש יד

 ,לדָאנ ןוא רעש ןייז לרעב טזָאלרַאפ געט עקיזָאד יד ןיא .געט עקידחסּפ-ךָאנ

 ןיא טנענ עטנערטעגפיוא ןופ ביוטש ןוא ךָאמ םעד ,ןזייא-סערּפ ןוא טַאטשרַאװ

 .סיפ ענעגיובעגרעטנוא ןוא ןקור ןטקידכעלייקעג םעד סיוא טכיילג רע .םידגב עטלַא

 הבחר רענעדלָאג ןוא רעלָאג רעד ןיא ,טָאטש רעד רעטניה סױרַא ךיז טזָאל רע

 טשינ ןענייז ןגיוא יד ,ןעגנול עקידענשוד ןיא טשינ טכירקרַאפ ביוטש ואוו ,ןיירַא

 סָאד ןוא טשינ טמַאלפ םינּפ סָאד ,ךעטש עצרַאװש רעביא טגנערטשעגנָא-קידנענערב

 טָאטשנָא ,רעכיט עקידערַאּפ ןוא סנזייא:סערּפ עטילגעגנָא ייב טשינ טציווש בייל

 .ןזָארג ןוא רעמיוב ןופ טייקנירג רעקינוז רעד ןיא ןייא ןקילב ענייז ךיז ןסע םעד

 ,דָאס ַא סעּפע ןעגניד וצ טכוז רעדיינש לרעב

 ןפערט רָאי ץנַאג ַא ןעק ןעמ סָאװ ,לרעב רעקיבלעז רעד טשינרָאג זיא סע

 "לָאפ ןוא רעפרעד ןשיווצ סעקשזעטס עקיטייז רעדָא ןעײסָאש רעביא ןעשטּפָאט

 -ַאל לרעב -- זיא לרעב רענעי .טעברַא לסיבַא "סעייג'ס, ייב ןפַאש ךיז ןקרַאװ

 לטניב ןטימ ,ןרעױּפ עטַאז יד ןופ ןריט יד רעביא שינצבק ךיז טּפעלש סָאװ ,קינטוט

 טזָאלעגרעביא םייהרעדניא ןוא קירעגנוה ןיילַא ,םערָא ןרעטנוא גייצעג"רעדיינש

 ןַא סָאװ-סעּפע םינונחת טימ ןעלטעבוצסיוא ידכ ,רעדניק ןוא בייוו עקירעגנוה

 -ּפַאנע ַא רַאפ זיּפש לסיב ַא רעדָא רעייא רָאּפ ַא ,טסנידרַאפ םעייּפ רָאּפ ַא ,טעברַא

 רָאטַאדנערַא רעד ,קינװָאדַאס לרעב -- זיא לרעב רעקיטנייה רעד ןגעקַאד .*עקווַאר

 טימ ,ףרָאד טימ ןיש טקעמש סָאװ ,ףוג לעב רעטסוי לקיטש ַא ,הלחנ ַא ןופ

 ןיא טגָאז ןעמ סָאװ ,םעלַא םעד טימ ,עציווישז ןוא יוט טימ ,דרע רעד ןופ הכרב

 ..."ךל ןתיוק

 ַא -- טנַאה רעד ןיא .הרוצ הנתשנ ןצנַאגניא ךָאד ןוא -- לרעב רעקיבלעזרעד

 סָאד :טכיילגעגסיוא עציילּפ יד :ןקעטש-דָאס רעלעיצעּפס ַא ,ןקעטש ןטַאװעקנעס

 רעד ןופ ןיוש ךיז טלטיור סע ,רעטנומ-ךעליירפ --- םינּפ"רעדיינש עקיטיוה עכיילב

 ,ןעלקניפ ןגיוא יד ; לַאמס םעניורב ַא ןּפַאכ דלַאב-טָא ,ךיז טכוד ,טעװ ןוא ןוז רעטשרע

 ױזַא ךיז רע טזיײרּפש --- ,ןבעל-רוטַאנ םעיינ ןטעטרַאװרעד ןופ ךעלקילג ןעלכיימש

 עָאלב יד וצ ,ןציּפש-רעמיוב יד וצ ןסיררַאפ ּפָאק םעד ,יײסָאש ןרעביא םַאזגנַאל

 -ַאלפ-ןעגנילרעטעמש ןקיברַאפ ןוא רעשטשיװצדןבלַאװש טימ עטליפעגנָא ,ןעלמיה

 טעוו'ס יצ ,סביוא סָאד ןעזסיוא רָאי-ײה טעוװ סע ױזַא יו ,םינמיס טכוז רע .רעט

 ןיא ,ױזַא גער גונעג ןבָאה טעושס יצ ,ןוז ליפוצ ןופ ןרעוו טנערברַאפ טשינ

 ןש'הררש ןטשרע םוצ ךיז רע טרעטנענרעד ,ןעגננונפָאה עטוג ןוא ןשינעטכַארט

 טייג רע ןוא ,יירעליב ַא טימ טנוה רעד םינּפ-לבקמ םיא זיא עקטרופ רעד ייב .ףיוה

 . דָאס ַא ןעגניד ןגעוו הררש םעד טימ ןָאט-דייר א ןײרַא
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 .טעברַא סעּפע ןטעב טמוק רע ןעוו יו ,שרעדנַא ץנַאג ףיוא םיא טמענ הררש רעד

 "עצ ,בוטש ןיא רעטייוו ןירַא םיא טעב רע ,ריט רעד ייב ןייטש טשינ םיא טזָאל רע

 -ערעג ןקירָאיַארַאפ םעד חוכמ :קיסעמסטפעשעג-שירחוס םיא טימ ךיז טסעומש

 רענעפָא טימ ץלַא סָאד --- רָאי-ייה ףיוא ןטכיזסיוא יד ,סביוא ןופ ןזײרּפ יד ,שינעט

 הדיקב רעטייוו טייטש לרעב שטָאכ ,קעטנָאיַאמ ןייז ןצַאש ןוא ךיז ןליּפש ןופ הָאנה

 ןעניפעג וצ ידכ ,*עינַאּפ עינשזָאמלעיװ עינשַאי; ןקידנענפנח"-וצ ןטימ היוחתשהו

 תמחמ רעמ ןיוש סע זיא ןגעווטסעדנופ -- ,ןגיוא ס'ץירּפ ןיא טייקילעזטייל ןוא ןח

 טציא ךיז טליפרעד לרעב .דחפו המיא תמחמ טשינ ןוא רָאי ץנַאג ַא ןופ תוליגר

 טּפעלש רע ! תולפש רעשיטוטַאל רעד ןופ סױרַא ,הגירדמ רערעכעה ַא וצ ןביוהרעד

 -שירחוס ןופ שימעג ַא זיא םינּפ ןייז ףיוא .טלעג-טנאה ךעלריּפַאּפ ראּפ יד םעזוב ןופ

 : ןגָאז טלָאװ רע יװ ,ןקעוורעד-תונמחר ןוא טייקיסעמ

 ביג ,סנטשרע !טלעג'ס וצ ךשפנ-הממ םענ ןוא ,טשינ ךיז ןשקע ,ןבעל ץירּפ ---

 ,סנטייווצ !? ןעזסיוא לעװ ךיא יװ ,ןעד טסייוו רעוװ ,חקמ ןטוג ץנַאג ַא ריד ךָאד ךיא

 ןעמערָא ןַא רַאפ סעדנַאי ַא טימ ,ץרַאה ןדלָאג ַא ,ץירּפ רעקיטכיל ,ךָאד וטסָאה

 ...!?קינבָאריױװ;

 םייב .דָאס םעד לזמ טימ טגניד לרעב -- ,שרעדנַא לסיבַא ןוא ױזַא לסיבַא

 .טימ סעלָאּפ ענייז ייב ךיז טבייר ןוא טנוה רעד ןיוש םיא טעשטשַאל ןײגסױרַא

 : ןסָאלשעגּפָא ןרָאװעג סָאװ-רָאנ זיא סָאװ ,קסע סָאד ןענַאטשרַאפ טלָאװ רע יוו ,הפינח

 רעד טימ ץירּפ רעד ; תוסּפורטוּפא סלרעב רעטנוא רעביא רע טייג ןָא-טציא ןופ זַא

 ןעמוקנָא ןזומ טעװ רֶע ןוא םישדח-רעמוז עגנַאל יד ףיוא ןרָאפקעװַא ןלעוו עט'צירּפ

 "סעייג'ס; ענעמוקעגנגעקַא יד . . . םייריש לסיב שיטניה ַא ,ןייב ַא ; דסח סלרעב וצ

 *? ןדנוא טימ ךיז וטסצעזַאב ןעוו ,ָאקרעב; : ןקידרעטנומ ַא טימ ןעלרעב ןיוש ןסירגַאב

 .שירעדורב-טוג ,שינכש םיא וצ ןיוש ךיז ןעיצַאב ייז

 ,קינטוטַאל רעקידלפש סיוא .טבעלעגפיוא ,ךעליירפ םיײהַא קירוצ טרעק לרעב

 קיבױטש רעביא טרעקיוהעג ,ל'רדח ןגנע ןיא טרַאּפשרַאפ זיא סָאװ ,ןויבאו ינע

 ,טציא רע זיא שטנעמ רעיירפ ַא !ץכעלעבישטש קידנדנעלב-ןגיוא ןוא ץכעוועשטינ

 ןיא ,טײקידנטָאש רענירג ןיא ןדָאב ךיז ייז ןלעוװ עלַא ,רעדניק יד טימ בייוו ןייז ןוא

 ...סרעגעלעג עקידעקעמש-ייה עטעבעג-ךייוו

 ייב יו יוזא סיוא טעז ,דָאס ןיא ךיז ןעיצסױרַא סלרעב זַא ,ןגָאז טשינ ןעק ןעמ

 ןרָאפסױרַא סָאד טגָארט םידיגנ יד ייב ,עשטַאד ףיוא סױרַא ןרָאפ יז ןעוו ,םידיגנ יד

 ןוא ןרוטיפנָאק טימ ןעיאלס ןטפַאז סרעשנָאג טקַאּפ ןעמ --- ,טייקכעלרעייפ עצנַאג ַא

 ,םיגונעת ןוא גָאטליואוו לופ רעמוז ַא ןעגנערברַאפ וצ ךיז טיירג ןעמ ,םינדעמ ערעדנַא

 ,ןייז-דנו-ענ וצ ןרעדנַאװסױא ןַא ןופ הרוצ ַא רעכיג טָאה ךיז ןעיצסױרַא סלרעב

 טנַאּפשעג ,לרופ ַא ףיוא סעכעבעב ןוא סעטַארג לסיבַא טימ --- ,ןטכירּפָא-תולג וצ

 ןופ סױרַא תיב-ינב ןטימ לרעב ךיז טּפעלש ױזַא .עשטַאילק רעקידהריגּפ ַא ןיא

 -עניא .ןיע-תיארמל רָאנ רעבָא זיא ןעעזסיוא עשינויבא עקירעיורט סָאד ,לטעטש

 רוטַאנ יד .טפוד-סגנילירפ ןוא דיירפ לופ עלַא ייז ייב זיא רעצרעה יד ןיא קיניײװ
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 לטניוו סיז-ךעלבעל ַא .םידיגנ יד יװ טסעג ענייש עכלעזַא רַאפ טקנוּפ ףיוא ייז טמענ

 ַא טימ ּפעק ערעייז רעביא ךיז ןעלקָאשעצ ןוא ןגיווטצ רעמיוב ; סיוארָאפ ייז טפיול

 ןגיוא ערעייז רַאפ ךיז ןעיירד ןעגנילרעטעמש עקיברַאפ ; תונליא-תחיש קידתודוס

 ןגיוא ערעייז רַאפ ייברַאפ-ילפ ַא ןעוט ןגילפ-דלָאג ןוא ןעניב ; ריוא ןעָאלב-דלָאג ןיא

 יד ,ייז רַאפ טשינרָאג ךיז ןרינעשז ךעלעגייפ-ליּפש ;םושז-לדיפ ןשירעפיטש ַא טימ

 ןעגנַאזעג ערעייז ּפָא ייז ןליּפש ,ךעלעבענש ענינַארּפָאס ערעייז טימ ןוא םינצבק

 ...םיררושמ ןופ רָאכ ַא טימ רעדָא תודיחיב ,רעמיוב:ץיּפש יד ףיוא

 ,תוררש ןוא םיכלמ ןיא לגלוגמ יװ רעטציא ןענייז תיב-ינב ןייז ןוא לרעב

 רעביא דלָאג-ןוז ןוא תלכת-למיה רעד ,ייז םורַא טייקידעקעמש יד ןוא טייקנירג יד

 ןופ ןגייווצ-רעמייב ,רעמינּפ ערעייז ןטעלג סָאװ ,ךעלעטניוו-טעמַאס עסיז יד ,ייז

 ןעמ יװ טשינ-רועיש זיא ץלַא סָאד --- ייז רַאפ ךיז ןגיונ סָאװ ,געוו ןטייז עדייב

 . ... רעסעלש-ףושיכ ןגעוו ךעלכיב-השעמ יד ןיא טנעייל

 רעפיט סיוא ,םיא ןעמוק ןצפעל ענייז ףיוא .ךיז טגניזעצ ןעלרעב ןיא גנידצלַא

 :*ישפנ וכרב; ןופ שטייט-ירבע רעקיטש ,טייקטרירעג

 ַא יװ למיה םעד טיצרַאפ ,דיילק ַא ןיא יו טייקיטכיל ןיא ךיז טליה, ---

 --- טניוו ןופ ןעלגילפ יד ףיוא טייג ,ןגָאװטיײר ןייז רַאפ סנקלָאװ טכַאמ --- גנַאהרָאפ

 ןעיצוצסױרַא ,שטנעמ ןרַָאפ --- הָאובת ןוא המהב רעד רַאפ זָארג ןצָארּפש טכַאמ ---

 ןכַאמ וצ לייאמיוב ,ץרַאה סנשטנעמ םעד ןעיירפרעד וצ ,ןייוו ,דרע רעד ןופ טיורב

 עכיוה ,לגייפ ןטסענ טרָאד ןענעק ןלָאז סע ,רעמייב עכיוה -- -- םינּפ סָאד קיטסול

 ,קרעוו ןייד זיא סיורג -- -- -- ?תויח יד ןציש וצ -- ןזלעפ ,קעב יד רַאפ ,רעגרעב

 ןסיורג ַא ,גנופַאש ןייד טימ לופ זיא טלעװ יד ,טכַאמעג המכח טימ וטסָאה ץלַא ,ט-ג

 -- ןתיול ַא ,עסיורג ןוא תויח עניילק ,לָאצ ַא ןָא גנונעמדיוו טימ ,ןטיירב ַא ןוא םי

 רעד ןיא ןסע ןבעג ייז טלָאז וד ,ריד וצ ןפָאה עלַא ,ןליּפש םיא טימ ךיז טלָאז וד

 ןיימ -- -- -- ךיז ןקיטעז ייז ןוא טנַאה ןייד טסנפע ,ןביולג ייז ןיא טסיג יד ,טייצ

 -- !'יוללה ,ט-ג טביול בייל

 טנוזעג'זיוה ןייז ןוא לרעב ךָאנעיײג ןתובשחמ עקידתובהלתה עכלעזַא טימ

 עדעי קידנּפוטשרעטנוא ,לדרעפ ןקידרעפעלש ןוא לרופ ןקידנדיוה ןטייז עדייב ןופ

 עקטרופ רעד וצ ךעלדנע ךיז טרעלָאקרעד לרופ סָאד .טארג ןקידנלַאפּפָארַא ןַא עלייוו

 ןוא ןסקַא עטנקורטעגסיוא ןופ ּפירקס ןוא ץלירג ַא טימ ּפָא ךיז טלעטש ,דָאס ןופ

 -נײרַא ,ןילטלטמ לגרעב סָאד ןעװעדַאלּפָארַא ןעמענ תיב-ינב ןטימ לרעב ,רעדער

 קיד'חרוא-סינכמ טצנַאט טנוה רעד ,עּפָאש ַא ןיא ן'רדסנייא ,דָאס ןיא ףיט ץלַא ןגָארט

 ידכ ,טפַאשטניירפ ןּפינקוצנָא ךיז טסיילפ ,גנוצ יד ענדעשז סױרַא טקעטש ,ייז םורַא

 ...הָאנה תבוט ַא זיא-סעדןעוו ןסינעג וצ

 ןוז יד שיטעטסעיַאמ טריצַאּפש ,רעמיוב עטרעטעלבַאב יד רעביא ,ןביוא ,ךיוה

 ךכסירעטעלב ןקידנטָאש םעד ךרודַא טרעכעל יז .עירָאלג ןוא ץנַאלג ןלופ ריא ןיא

 עּפָאש ןיא ןעלרעב וצ קילב ַא לָאמ-וצ-לָאמ-ןופ טוט ןוא ןלַארטש ךעלטניב טימ

 ןענייז דניזעג"זיוה ןייז ןוא לרעב .טנדרָאעגנייא ןטרָאד ךיז טָאה רע יװ ,ןעעז ,ןײרַא
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 טימ ,עלעקניוו ןדעי טימ ךיז ןענעקַאב ייז ,דָאס ןצנַאג ןרעביא ןגיולפעצ ןיוש ךיז

 ,ןשרַאק :ןבעג וצ העדב טָאה רענייא רעדעי סָאװ ןסיוז ןליוו ,טסוק ןוא םיוב ןדעי

 ,סענרַאב יצ ,לּפע יצ ,ןעמיולפ יצ ,ןעלערָאמ יִצ ,ךעלרעּפנייװ יצ ,ןסערגַא יצ

 רע טיירפרעד -- .דָאס ןבלעז םעד סיוא-רָאי ןייא-רָאי לרעב טגניד טסניימוצ

 טימ םיא טכַארטַאב ןוא םורַא םיא טּפַאט ;דידי ןטלַא ןַא טימ יוז םיוב ןדעי טימ ךיז

 טָאה'ס יצ ,רעטניוו םעד טבעלעגכרוד טָאה רע ױזַא יו ךָאנ-טשרָאפ ; טײקמַאזגרָאז

 עיינ ןעמוקעגוצ ,לזמ וצ םיא ןענייז'ס יצ ,רבא ןַא טַאשרַאפ ,הלילח ,טשינ םיא

 ןקיד'שחלב ַא טימ ףיוא-רעטיצ ןקידיירפ ַא ןָאט ,ךיז טכוד ,רעמיוב יד .ןגייווצ

 רָאי-ייה ךיוא טנעז ריא סָאװ טוג ץנַאג !ךעלרעדניק ,הא !לרעב ,הא; : ןשטּפעש

 ןוא "חמוצ; ..,!ךייא ייב טליפעג טוג ץנַאג ןרָאיַארַאפ ךיז ןבָאה רימ ,ןעמוקעג

 ןיא ןיוש .ןושל-םוטש ףיוא שטָאכ ,טנכייצעגסיוא קיטייזנגעק ךיז ןעייטשרַאּפ "רבדמ;

 ןוא געוו ןדעי טימ טנעקַאב ךיז ,דניזעג-זיוה ןייז טימ לרעב טָאה גָאט ןטשרע םעד

 ,םשה ךורב ,ךיז טָאה החּפשמ רעייז .דָאס ןופ קַאשזק ןוא םיוב ןדעי טימ ,געטש

 ןוא ןבעל סָאװ ,עביל ןוא עטנָאנ עגנעמ ַא ןעמוקעגוצ זיא ןדעי :טרעסערגרַאפ

 טימ ןקוק ייז ףיוא ,ןעמוק ייז וצ לָאז'מ ,ןקנעב ; תודוס ןעקשוש ןוא ןעמולח ,ןעמעטָא

 ןופ ןסינעג עקַאט רעטעּפש ןוא ןקוקסיוא לָאז'מ ,טפַאשביל טימ ,טײקכעלגרָאזַאב

 ...הכרב רעייז

 טכַאמנָא עקיד'גונעת ַא ,טייקדימ עסיז ַא .טנוװֶא רעד ךיז טרעטנענרעד סע

 ךיז טוט רע .ןעלרעב ןָא-טליפ ור ךָאנ רעגַאב רעקיטסולג ַא ,םירבא יד ןָא טסיג

 -גקיווקרעד ַא ןיא טקניזרַאפ ןוא עּפָאש רעד ןיא ייה ןקידעקעמש ןפיוא ןעיצסיוא

 -עגמוא ןופ גנַאזעג-רָאכ םעד רעטנוא ךיז ןסילש ךעלכעל-ןגיוא .הולש רעקיד

 סױרַא ייז ןכיילש ,טנװָא םענופ ןלַאפוצ ןטימ טשרע סָאװ ,םישמרו םיצקש ענעעז

 יוװ ,סעבַאשז הנחמ ַא סױרַא ןרעקרעק לּפמוז קידתונכש ַא ןופ ,רעכעל ערעייז ןופ

 ץעגרע עטקעטשרַאפ ,ןלירג ; רעסַאװ-ּפמוז טימ רעזדלעה יד טלכרָאכעג ךיז ןטלָאװ ייז

 ..ךעלקעלג עקידתונשקע עקידרעטיצזןיד עכלעזַא סױרַא ןיועצריצ ,ןטלַאּפש-ץלָאה ןיא

 !וקוק :ערעדנַא'ס סנייא ךיז ןפור ןוא ךעלרעטלעהַאב ןיא ךיז ןליּפש סעקווַאקוק

 !וקוק

 ! טרעמווענּפָא .ב

 /{ןיוש

 ןוא ןטָארב םוצ עדנע ןַא !דָאס ןיא ןבעל-טלעצעג םוצ ,רעמוז םוצ ףוס ַא

 -רַאפ םוצ !טכַאנײב ןרירפ ןוא ןרעדיוש ןוא גָאטיײב ןוז רעד ףיוא ךיז ןעילַאמס

 ןופ ,בושי ןופ ןסירעגּפָא ,רעמייב ןוא רעמייב ןשיוצ טײקמַאזנייא ןיא ןעגנערב

 ןופ ,עשימייה טימ רעקרַאפ ןופ טנױאוועגּפָא !הכאלמ ןוא ןתמו-אשמ ןופ ,םינכש

 ,רעטעלב ןופ ןכרָאש ,רעמייב ןופ ןשיור םוצ טניואוועגוצ ןוא טרָאװ ןכעלשטנעמ

 ,לוש ןופ ,ןבעל-רוביצ שידיי ןופ טייוו ;ןגייווצ ןופ ןכערב ןוא טניוו ןופ ןעיאװ

 !ןזח ןוא טחוש ,בר
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 ךשמב ןעוועג ןעמ זיא טייקשידיי ןופ טדמערפרַאפ-ּפמעט ,טעדליװרַאפ-בלַאה

 ;רמוח קיטש יור ַא ,טבערגרַאפ טליפעג ךיז טָאה ןעמ .דָאס ןיא םישדח-רעמוז יד

 ןגער ןוא טניוו ,רעמייב ןוא דרע ןגעוו זיולב טכַארטעג ןוא טבעלעג רעיוּפ ַא יו

 ,תבש ןשימייה ןופ טסואוועג טשינ ."תומש; לטעלב ןייק ןיא טקוקעגניײרַא טשינ

 ןעמעטָא ,ןשטנעב-שדוח-שאר ןשינזח ַא ןרעה ,ןענווַאד םוצ ןיירַא לוש ןיא ןייג ןופ

 -ךעלסיז רעד ןיא ךיז ןעילוט ,בוטש רעקידתבש רעד ןופ טפול-הרתי"המשנ יד

 ןוא קעװַא טייג תבש רעביל רעד ןעוו ,גנומיטש-תודועס שולש רעשילָאכנַאלעמ

 . . + ןָאיטקור ןכַאװרעדניא רעָארג רעד

 טייקשידיא ןיא הזוחא עצנַאג יד .ןעוועג ןעמ זיא טליוהעגסיוא ןוא קידייל

 ,לדייב-דָאס ןיא ץעגרע ןגעלעג זיא סָאװ ,ןילפת ןוא תילט ַא ןיא ןענַאטשַאב זיא

 ךָאנ ,סגָאטרַאפ ןטסעמנָא ןעמ טגעלפ סָאד ,סעכעבעב לגרעב םעד ןשיווצ טּפוטשרַאפ

 ,ןופרעד .טלמרומעגּפָא לענש ןענוװַאד סָאד ,טכַאנ רענעפָאלשרעד-טשינ ,רעליק רעד

 טָאה םעדכָאנ ,זײּפש-המשנ עלעסיב עצנַאג סָאד ןענַאטשַאב זיא ,טגָאזעג-סנייטש'מ

 . . . רמוח זיולב טימ טליפעגסיוא ,גָאט רעגנַאל-גנַאל ַא ןגיוצעג ןיוש ךיז

 רעד ןופ ןח םעד ןָא :עָארג ןוא עקידעכָאװ עכלעזַא ןעוועג ןענייז םיתבש יד

 ;ךוטשיט ןסייוו ןוא ךעלרעטכייל עטצוּפעגּפָא יד ןופ רעמיש םעד ןָא ,תבש הכלמ

 יד .תולח עטרימשעג יד ןופ ץנַאלג ןוא עקפאראקןייוו רעד ןופ לקניפ םעד ןָא

 -- שיט רעד : סעילפָאטרַאק עטרעכעלעג ןיא טקעטשעגניײרַא ןעמ טָאה טכיל-תבש

 -- תולח ןוא ןייוו ;סָאװ-יבַא סעּפע טימ טקעדעגוצ ,ןטסַאק רעטרעקעגרעביא ןַא

 טָאה'מ יוז טשינ רעמ ;ןּפיל יד רעביא רימש ַא --- שיילפ ןוא שיפ ; ןעזעג טשינ

 לטַאלַאכ-ןגייצ רעשיטייל ַא ףוג ןטבױטשרַאפ ןוא ןטניױרברַאפ ןפיוא ןגױצעגפורַא

 -רעטכעוו ןטַאװעקנעס םעד ךיז ןופ טגײלעגקעװַא ;לטיה ענעכוט סָאד ןָאטעגנָא ןוא

 ןָאטעגנָא טָאה בייוו עטשיטרעיוּפרַאפ סָאד ; םיצפח עקידהצקומ ערעדנַא ןוא ןקעטש

 ,..!תבש !ןיוש --- ןוא ךוטרַאפ רעדנַא ןַא ןוא לכיט-ּפָאק רעדנַא ןַא

 שרעדנַא ,ןדניצ-טכיל וצ םייהרעדניא יוװ ןעגנַאגעגרעטנוא טשינ זיא ןוז יד

 רעקיד'גונעת רעסיז ַא יװ ,ןלַאפעגוצ טשינ זיא טנװָא רעד ;גָאט ןדעװטעי ןופ

 -הכלמ רעד ןופ ןעקטסרָאש ןקידנכײלשעגנײרַא ,ןקניליטש ןופ טגיוורַאפ ,ףָאלש

 יד טלצנילבעגנײרַא קיגיוא-רשכ טשינ ןבָאה סע ;עּפעלש-דיילק רענעדייז ס'תבש

 ןעמוקעגטימ טשינ ןענייז םולשה יכאלמ יד ;טכיל-תבש עלעדייא יד ןופ ךעלעמעלפ

 ןוא סעטכַאלּפ ןשיוק טימ עדוב רעקידרעטערב רעד ןיא רעהַא תבש תלבק ןופ

 . . . טעילַאװעגנָא סעּפוק
 ףיוא .ןעוועג גנידצלַא זיא טסָארּפ-ןרעצלָאה ןוא בָארג-גיקָאז ,קידעשזגָאר-יור

 ."רעטיול עלערָאה ַא סעּפע רָאנ ואוו ;טייק'משוגמ עּפמעט יד ןגעלעג זיא גנידמעלַא

 אשמ רערעוש רעד רעטנוא ןרָאװעג טקיטשרעד סע זיא --- השודק קנופ ַא ,טייק

 , . . רמוח ןופ

 ױזַא ןעמוקעג םייהַא זיא קינװָאדַאס רעד סָאװ ,רעדנואוו ןייק טשינ ךָאד זיא

 טפַאשקנעב ַא :טייקילײיה עלעּפָארט ַא ךָאנ קידנצכעל ,טרעגנוהעגסיוא-קיד'המשנ



 ןעגנולייצוצד 330

 עטרַאצ סָאד ןשוקוצסיוא ןוא ןטעלג וצ ;טפול-לוש עקידהרות-רפס יד ןקעמש וצ

 עלעדייא ס'בר םעד ןעז וצ ;תכורּפ ענעשוילּפ סָאד רעדָא עלעטנעמ-הרות-רפס

 ןגנַאליטירט םוצ זיב ןייז ,םינּפ קילײה:סַאלב ןייז ,דרָאב ענרעבליז ןייז ,הרוצ

 ,קָארּפָאלש םענעדייז

 ךיז טקנוט לטעטש סָאד ןעוו ,טייצ ַא ןיא דָארג ןעמ זיא םייהַא ןעמוקעג ןוא

 יד ;ךיז ןקינייר ןוא הבושת ןופ געט ,געט-תוחילס זיא'ס .םימש תארי זיולב ןיא

 ירפרעדניא ןהעש עצנַאג ֹוצ ןעמ טגנערברַאפ ָאד :לוש יד לייטנטסרעמ זיא םייה

 ןיא ןָאטעגנײרַא ןענייז ליומ סָאד ןוא ןגיוא יד ןוא תובשחמ יד ;טכַאנרעדפיוא ןוא

 ןיא :תוצמ ןוא הבושת ןיא ;ץכעגָאז:םורפ ןיא :ןכַאז עקיטכרָאפסט-ג רעטיול

 לחומ ןוא האנש-האנק עדעי ץרַאה ןופ ןסײרסױרַא ןיא ; ןרעוו רעלעדייא ןוא רעסעב

 -הליפת קידנצכערק-םורפ טמורב ןעמ ןוא םורַא טייג ןעמ ,ןרעדנַא םעד רענייא ןייז

 .תונמחר ןוא טפַאשביל טימ ,שירעניגרַאפ ,קידרשכ ױזַא טקוק ןעמ ;םינוגינ

 -המשנ רעד ןלַאפעגניירַא לָאמַאטימ זיא טפול רעלעדייא-קילייה ַאזַא טָא ןיא

 טרירעג קרַאטש ױזַא זיא רע סָאװ ,רעדנואוו ַא ןעד זיא ָאט .קינװָאדַאס רעקיטשרוד

 קשח טימ ? טיוה רעבָארג ןייז ןופ סױרַא שממ טגנירּפש רע זַא ,ןעמונעגכרוד ןוא

 ןדיי הדע רעד וצ ךיז טעילוט ;הזוזמ יד סיוא טשוק ןוא ,ןײרַא לוש ןיא רע טפיול

 רעכעלקילג טימ רעטנוא-טצנַאט ; סיוש סעמַאמ רעד וצ דניק ןריורפעגסיוא ןַא יו

 טנייוו :ןסיװעג טקינײּפעג ןופ יו דיירפ-המשנ ןופ רעמ ,ןרערט טסיגרַאפ ,החמש

 דניק ןטעבעגרעביא ןַא יו ,תוקיתמ רעמענעגנָא ןיא טגיוורַאפ טרעוו ,טלַארטש ןוא

 . . . טייקכעלטרעצ סעמַאמ רעד ןופ

 קירוצ ןעמוקעג טסיירד טשינ זיא סָאװ ,דניק ןפָאלטנַא ןרָאװעג"זגורב ַא יו

 רעמכָאנ ןוא יינ .לֹוש ןיא קינװָאדַאס רעד ךיז טליפ --- זיוה-סנרעטלע ןייז ןיא

 ,דומע רעד ,טנעוװ-לוש עשימייה יד :ץלַא סיוא םיא ָאד ןעעז .רעירפ יו ךעלביל

 -לגנעה רענעשעמ רעד ,קנעב ןוא ןשיט יד ,רעמעלעב רעד ,שדוק'ןורָא רעד

 טגעלפ רע עכלעוו ,םינוגינ עשימייה יד :ןזח ןופ לוק עשידָאלעמ סָאד ,רעטכייל

 ןופ ,םייה רעד ןופ קידנטכַארט ,געט'-דָאס עקידנעײגמורַא-םַָאזנייא יד ןיא ןעמורב

 ...ןטרָאד ןופ ,טייקשידיי ןשימייה

 ,רעטמערַאװעצ ַא ,םיללּפתמ םלוע םעד ןשיווצ קינוװָאדַאס רעד טייטש סע ןוא |

 : רעגניפ ענייז ןשיווצ רוזחמ סָאד טפַאשביל טימ טקירד ;רעקידנעניײש-ךעלקילג ַא

 טזָאל ;םיטויּפ ןוא תורצוי יד ,לוק ןצנַאג ןפיוא ,ץרַאה טימ ,טיטעּפַא טימ טגָאז

 עשידָאלעמ עקַאמשעג סָאד ,טייקענדעשז טימ טגנילש .טרָאװ ןייק ךרוד טשינ

 ַא ןזָאלוצכרודַא דָאש ַא םיא זיא'ס .העונת ןוא ןָאט ןדעי ןזח ןטימ טגניז ,ץכעגָאז

 סע קרַאטש יװ ,סַאּפש ַא .ןעגנילשרַאפ רע זומ עלעשירק סעדעי .לקערב ַא ,לציּפ

 ןעמענּפָא ךיז ןלעוו טלָאװ רע !גנַאל ױזַא ,ױזַא טסַאפעג ? רעגנוה-המשנ ןייז זיא

 .םישדח-רעמוז עמַאזנייא יד ןיא טלעפרַאפ טָאה רע סָאװ ,ץלָא רַאפ

 שטנעמ רעד ןפלָאהַאבמוא ןוא קיטשינ יו ,ריבסמ זיא ןוא ןזח רעד טייטש סע

 -געייגייברַאפ ַא ,זָארג טקלעװרַאפ ,ןברַאש רענעכָארבעצ ַא ,גילפ ַא יו ךַאװש : זיא
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 סטיג ןיא טגיל -- ,ביוטש רעקידנעילפ ,ןקלָאװ רעקידנענירעצ ַא ,ןטָאש רעקיד

 ןופ טנַאה רעד ןיא םעדָאפ יו ,רעּפעט ןופ טנַאה רעד ןיא םייל סָאד יװ ,טנַאה

 טפַארק לפיוו ,ךרבתי ארוב רעד זיא סע קיטכעמלַא ןוא קרַאטש יװ ןגעקַאד ; רעבעוו

 טקיש רע :ןטכינרַאפ ץלַא רע ןעק גנירג יװ ,ןרָאצ ןייז ןיא טגיל סע הרובג ןוא

 עקידמוניהג ענייז ,סנגער-סגָאלש עקידלובמ ענייז ,ןטניוו-םערוטש ענייז סױרַא

 .ףָאש ענעדנובעג יוװ ,טשלחרַאּפ ,טכַאמנָא ןיא ץלַא טגיל ןיוש ןוא תומימח

 רעד יװ ךָאנ רע ? טײקרַאטש סטדג טפיירגַאב קינװָאדַאס רעד יוװ ,ךָאנ רעוו

 -עגפיונוצ ןגעלעג ;סעצײלּפ ענייז רעביא חוכ סטיג טכוזרַאפ טָאה קינוװָאדַאס

 דָאס ןייז רעביא טעוװעדליוװ סע יװ ,ןפלָאהַאבמוא טקוקעג ןוא עדוב ןיא טעשטרָאק

 ,טניוו-םערוטש רעקידעגיילעצ ַא ,רעטיוועג רעקידעקסַארט ַא ,לגָאה רעקיכעטש ַא

 -טשינכָאנ סָאד ּפָארַא-ןרעדיילש ןוא ךעלמייב עגנוי סיוא-ןסייר ,ןגייווצ ןכערב סָאװ

 סיוא-טגָאנ סָאװ ,ץיה ַא טעילַאמס ןוא טרעקַאלפ סע יוװ רָאג רעדָא ? סביוא עקיטייצ

 ערעייז ןופ םירעוו סיוא-טירב ,ןגייווצ ןרַאדּפָא טכַאמ ,תיחולחל ןוא טיײקיטּפַאז עדעי

 ? סביוא סָאד ןעשזירגעצסיוא ןָא ייז טקיש ןוא רעייא

 יו ,ארובה תואלפנ וצ טקוקעגוצ ךיז טָאה קינװָאדַאס רעד יװ ךָאנ רעוו ןוא

 עקידלבא ,קירעבאלש ןעייטש סָאװ ,רעמייב עקידנצכעל יד ףיוא םחרמ ךיז זיא רע

 סָאװ ,הכרב-םשג ןקיטכַאננטימ ַא ּפָארַא טקיש רע יװ ;קנורט ַא ךָאנ ןשלח ןוא

 -םירעוו יד ןוא ,ביוטש-ץיה םעד ּפָארַא ייז ןופ טקנעווש ,טעז רעד וצ ןָא ייז טקנירט

 יד קיטּפַאז טכַאמ ןוא טשיולפעצ ; בייל רעייז ןסערפ ןוא ןעשזירג סָאװ ,םיתיחשמ

 ? קידנקעמש ןוא קידנצייר ,ףייר ןוא לופ ייז ןרעוו טכַאנרעביא זַא ,תוריּפ ענירג

 ןקיטכעמלַא םוצ ביול ַא ןוא קנַאד ַא ץרַאה ןיא קינוװָאדַאס םייב עקַאט סע טגניז

 םיא ןענַאטשעגיײב ,דסח טימ םיא טימ ןעגנַאגַאב רָאי סָאד ךיז זיא סָאװ ,רעפעשַאב

 עצנַאג ןייז זַא ,טָא-טָא-טָא ןטלַאהעג ןיוש טָאה סע ןעװ ;ןטױנ ענעדישרַאפ ןיא

 םירעוו יד ,ןטָארבעג ןוא טרעקַאלפעג טָאה ןוז יד ;טעװענרַאמז ןרעוו לָאז עיצַארּפ

 ןעמ טָאה ץרַאה ןיא ןייוועג ןוא שינעמעלק טימ ,ןסערפעג ןוא טעשזירגעג ןבָאה

 ןוא ןשירפּפָא לָאז סָאװ ןקלָאװ-ןגער ַא ןזייוו סעּפע ךיז לָאז'ס ,למיה םוצ טקוקעג

 טרָאפ םלוע ארוב רעד טָאה סלָאמַאד --- ,ךעלגעמ רָאנ זיא'ס סָאװ ,ןעװעטַאררעד

 . . . ףליה יד טקישעג טכַאנ ןייא ןיא ןוא רעצ ןייז ןעזעגוצ

 -טצנַאט םטיר ןבלעז םוצ ןוא עלעקּפָאה קידעבעל-קיטסול ַא ןזח רעד טגניז סע

 !ןפָאה וצ ריד וצ זיא טוג יװ ,רעטָאפ-עטַאט ,יוא : סיפ יד קינװָאדַאס םייב רעטנוא

 ןפיוא ןיוש טגיל ףלח רעד זַא ,ךיז טכוד'ס ןעוו !טיױנ ַא ןיא טשינ טסזָאלרַאפ וד

 -לפכ ּפָא ךָאנ ךיז טמענ ןעמ ןוא העושי יד לָאמ ןייא טימ וטסקיש סלָאמַאד ,זלַאה

 טשינ אליממ ןעמ ףרַאד !עּפש ַא -- ןשיוק טעװעדַאל'מ ןוא טבָאשז'מ ! םילפכ

 ןייז רעבירעד ןעמ ףרַאד !רעטניװ ןקידנעמוקנָא ןרַאפ טגרָאזַאב קרַאטש-וצ ןייז

 טעוז רע זַא ,ןזָאלרַאפ טשינ טעװ ןעמָאנ רעביל ןייז זַא ,ןוחטב ןוא הנומא טימ לופ

 טימ ,רָאי טשטנעבעג טוג ַא ןבָאה ךָאנ טעוו ןעמ ןוא ןײרַא בוטש ןיא טיורב ןקיש

 !למיה ןיא רעטָאפ-עטַאט ,יאולה ,הבחרה ןוא תחנ ןוא הסנרּפ ןוא טנוזעג



 ןעגנולייצרעד 232

 ?טעטש ןיא תבש

 ןוא עילָאװַאּפ --- ןייג ךיז ןעעז ךעלסעג יד רעביא ןעוו ,ירפ רעד ןיא תבש

 ןיוש טָאה ,ןײרַא ךעלביטש יד ןיא םידיסח יד -- תונטק תועיסּפ טימ ,טכַאזַאב

 ןטשרע ןופ סרענוװַאד יד .טנװַאדעגּפָא גנַאל לוש-טָאטש רעד ןיא ןינמ-המכשה סָאד

 ךוחלכא ףױא-ןעייטש סָאװ ,ןשטנעמ ,רעייג-ספרָאד ,תוכאלמילעב ,םיבצק : ןינמ

 .סעלעביצ יד ךָאנ ןיוש ןטלַאה -- ,תירחש-תּפ ןסע וצ טניואוועג ןענייז ןוא "רושה

 יץרַאה רַאפ טנרָאװַאב םיא ,טליטשעגנייא זיא'ס יו ןיוש ייז ןבָאה ןגָאמ םעד

 ןזיוה-רעצנעּפש ןיא ,ךעלטימעג ריט רעד רַאפ טצעזעגסיוא ןעמ טציז ; תושלח

 -סיוא ,ךעלרעדניק ןוא בייוו סָאד -- ןבענרעד ;דמעה-תבש םענעשַאװעג-רָאלק ןיא

 -תבש עטוג יד ןופ ןּפיל עקידװעקַאמס ,עטקעלַאב טימ ,עקידנענייש ,ענעגָאװצעג

 -ּפָא ןפיוא טרַאװ ןעמ ןוא ןסיורד ןקידתבש םעד ןוּפ האנה טּפעש ןעמ ; םילכאמ

 יד ןקורוצסױרַא ןָאשביױה סרעקעב-תבש יד ןעוו ,ךעלביטש יד ןופ ןענוװוַאד

 ,רעטנעלָאשט

 יד .הולש-תבש עקידנגרָאמירפ יד טנעה יד טימ ןּפַאטוצנָא זיא לסעג ןיא

 ,גרָאט ןקידקיטיירפ ןכָאנ טרעקעגוצ:ןייר -- קרַאמ רעד .טכַאמרַאפ -- רעבלעוועג

 ןייק ,לדנַאװ-לדנַאה ןייק ,ליטש זיא'ס ,ט'בשומעגנָא טשינ רעמ ןיוש טָאה רענייק

 יד ןיא טגיל סעייג'ס -- ,עלעגעוו-ןוא-דרעפ ַא ןופ רכז ןייק ,לרמעה ַא ןופ ּפַאלק

 | | .רעפרעד

 טעװעטסוּפ -- ןפָא טייטש סָאװ לבלעוועג:סַאבלעק עשיאיוג עקיצנייא סָאד

 רעד .טייקילייה-תבש רעד ןטימניא טייקידריוומוא ןַא סעּפע יו סיוא טעז ןוא ךיוא

 ןלָאג ןוא ףוצרּפ ןטעפ-ץלַאמש ןטימ ,ךוטרַאּפ ןטקעלּפרַאפ-טולב םעניא יוגירעלייק

 -טפור ,סיפ יד ייב בלכ ןזייב ןטימ ריט-בלעוועג ןייז רַאפ קידנעייטש ,ּפָאק-ךילּפ

 סָאד סָאװ ןוא טלדנַאה סָאד סָאװ טימ !טגָאזעג סנייטש'מ ,ךיז וצ תונמחר ַא סױרַא

 טכָאקעגסיוא זיא יוג-רעלייק רעקיזָאד רעד שטָאכ ?ַאה !ןבעל ןיא תילכת ַא טָאה

 סרעלכיײּפש וצ ,רעדעס וצ ףתוש ַא זיא ,טנעצָארּפ ףיוא טלעג טגרָאב ,ןדיי טימ

 4: הסנרּפ עשירזח ַאזַא טָאה רע זַא ,רע טגנערברַאפ ןבעל ַא רַאפ סָאװ רעבָא ,האובת

 ,טמערַאװעצ שּפיה ןיוש זיא גָאט רעד ,ךיוה קידהשקשינ ןיוש טייטש ןוז יד

 טייטש'ס רעדָא ,ריט ַא טנעלעגפיוא זיא'ס ץעגרע-ואוו ןכוז ןוא םורַא ןריצַאּפש סעזָאק

 עשיזָאק סָאד ןקיווקרעד וצ סָאװ-סעּפע ןּפַאכ ןענעק לָאז'מ ,לזייה-רעדעפ ַא ןפָא

 ןקעמ ,ןטױלּפ ןוא טנעוװו עקידנטָאש יד ייב ,סעזָאק יד ,ךיז ןרַאש ייז .ץרַאה

 ,לעפ רענדיב רעייז ףיוא טצעזעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןגילפ יד ןגעק קידתולצנתה

 טָאה סע סָאװ םיוק ,ןפלָאהַאבמוא זיא ,ןגילפ יד ןבײרטוצּפָא ,סרעייז עלעדייוו סָאד

 ..+ גנעל יד חפט ַא

 ךרודַא טמענ ןוא ןטײרּפשסיױא רעמ ץלַא לייוורעד ךיז טוט הולש עקידתבש יד

 ךיז רעה רעטצנעפ עטנידרַאגַאב ס'רחוס-טינש עשטיא 'ר ןופ .ןסיורד ןצנַאג םעד

 רעד ןיא יומ סָאװ ,שולח ַא דיי ַא זיא עשטיא 'ר .הרדס רעד ןופ ןזָאלסיױא סָאד
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 טשרע לביטש ןיא רעבירעד טמוק רע .ןייז םעוט סעּפע ןוא תירחש ןענוװַאדּפָא םייה

 ןעלבמָאברױפַא תיציצ יד טימ -- ,לסעג ןיא ךיז ןזיײװַאב סעשטיא 'ר .ןענעייל םוצ

 רעגעסַאלטַא רעד ףיוא ןגיוצעגפורַא ,לטַאלַאכ םענעסּפיר ןטכייל םעד רעטניה ןופ

 עקידנציז -ןסיורד יד ייב גנורעטנומרעד ַא סױרַא טפור -- ,תילט ןוא עטָאּפַאק

 !רעטנלָאשט יד ןקור םוצ ןרעיוד גנַאל טינ ןיוש טע'ס :סעקינהמכשה

 ןקידלביטש ןופ לוק-רעדיוו ַא לָאמ סעדעי ךיז טגָארטרעד ןײרַא לסעג ןיא

 -בַאש יד יוװ ,שרעדנַא רָאג סעּפע ,רענעט עקידלעשרַאמ ,עקידרעפאה -- ,ןענוװַאד

 -ןסיורד ַא .זנכשא-חסונ ןשידגנתמ ןופ ,לוש ןיא סעידָאלעמ עווָאבראקס ,ענָאל

 רע טוט ,טייקיד'םיכלמ-ינב עקידתבש יד לָאמַאטימ טליפרעד תיבה-לעב רעקידנציז
 עלעסיש ַא טימ העיבש-ידכ ךיז ןסענָא ןכָאנ ,לסּפערג ַא קידגונעת ןוא ךעלטיירב ךיז
 רעטסוי השעמ ןוא ,קיד'ןירוח ןב ,טיירב ךיז רע טגיילעצ ,סעלעביצ עטקַאהעג

 סָאװ ,רענייז ענידיי רעד גערפ ַא רע טוט קידיותיבב-ררוש-וימעב-לעב ,תיבהילעב

 ןופ קישזַארוק רָאג ךיז רע טליפרעד .טנעלָאשט ןיא טלעטשעג טנייה ףיוא טָאה יז

 ןָא-רעזייב ַא ןָאט וצ ךיז רע טביולרעד ,שזַארוק סיורג ןופ ןוא ,רעפטנע םענעמוקַאב

 יד ףיוא ןטלַאה ןוא ןענװַאד םייב גנַאל ױזַא ןעגניז ייז יאמלה ,םידיסח יד ףיוא

 .רעטנלָאשט יד ןקור ןטימ טָאטש עצנַאג

 סָאד .למיה ןופ טימרעד םוצ ףױרַא ןוז יד לייוורעד ךיז טקור יניבל-יניב

 לקערב ןייק ןסיורד ןיא ָאטשינ זיא'ס ןוא סייה זיא'ס .,ןוז ןיא ךיז טלבוט לטעטש

 ,ןטלַאהַאבוצסיױוא ךיז ואוו ,ןטָאש

 ןופ ,סַאג רעצנַאג רעד רעביא ,תורוש עטיירב ןיא ייגעג ַא ךיז טזייווַאב טָא

 -מורַא ךעלכיטדזָאנ ,רעמינּפ עלעדייא ,ןעלטיה ענעטעמַאס : םלוע ןשידיסח ןשלטעטש

 רעּפמַאעג רעטכייל ַא רעדָא סעומש רעטפַאהבעל ַא .רעזדלעה יד םורַא טּפינקעג

 ,קידהחמש ,קיטסַאה םלוע רעד רָאג טייג לָאמלײט .,עקידנעמוקעגמייהַא יד ןשיוצ

 ןעמעוו וצ ןעמ טייג סָאד .עציײלּפ רעד רעביא שידידי טּפַאלק ןרעדנַא םעד רענייא

 ."םיקוחרה תא תברקמש המיגל הלודג; ןוא ,שודיק ַא ףיוא

 .רעטנלָאשט יד ןופ חיר ןטימ ןעמונעגכרוד דלַאב טרעוו לסעג ןיא טפול יד

 ייווצ ךרוד ןגָארטעג שזַא ןרעו סעצניד עסיורג .גָארטעג ַא זיא ןטייז עלַא ןופ

 טציווש ,שיט-תבש ַא ייב טרָאד ןוא ָאד .ןרעיוא ןטייז עדייב ןופ ,טנעה-רעדניק ראּפ

 ,סעלפָאטרַאק-טנלָאשט עטעפ-ןיורב עקידנכָאק יד טעװעקַאמס ןעמ ןוא ןיוש ןעמ

 ןופ ,קַאמשעג-טנלָאשט רעטעפ-םערַאװ ַא ךיז טגָארט רעטסנעפ עטלַארּפעצ יד ןופ

 ,שיילפ-טסורב טכָאקעצ ןופ ,עקשיק עטליפעגנָא ,ץלַאמש טלגערּפעצ

 -סױרַא קיטלעפרעווש ,םיתב-ילעב עטסָארּפ ןיוש ךיז ןעעז ןריט לייט ןיא

 ןעוועג-וסירכ-אלממ ענשזַאװ רָאג ,טשיולפעגנָא --- ךיוב רעד .בוטש ןופ קידנעמוק

 ,קיצלַאמש -- ןּפיל יד ; טציהרעד-טיור -- םינּפ סָאד ,(םיקסוּפו ס"ש ןייק טימ טשינ)

 .ליומ ןיא ןטפַאז עטעפ-סיז ענעבילבעג יד ןופ שינעקַאמס ןוא שינעקעלַאב טימ

 טשינ ,טייקיד'ףיקת ןופ ליפעג ַא ,ןביוהעג רָאג הדועס ַאזַא ךָאנ זיא שזַארוק רעד

 עכלעזַא ףיונוצ ךיז ןעמוק .לטעטש ןופ העד-ילעב ןוא םידיגנ יד ייב יוװ רעגרע
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 לסיבַא ,סַאּפש ףיוא ױזַא ,ךיז ןעמ טמענ סולפרעביא-עיגרענע ןופ זיא ,ןענױשרַאּפ

 .זיא רעקרַאטש רעוו ןריבורּפסיױא ,ךיז ןעלגנַאר ,ןעווערעב ךיז

 -עגסיוא ןוא ןעגנויי עטעװעטנַארפעגסיוא קידנריצַאּפש רױּפַאק ןעמוק סע

 ַא ןופ ןשרַאק טסע'מ רעדָא ןרעקעינַאב טקַאנק'מ ןוא טייג'מ .ןדיימ עטלצנָארט

 :ךָאנ טיירש עמַאמ ַא רעדָא עטַאט ַא .סױרַא ץעמרָאקש

 !ןייג יצ טסרעה וד ! ןעילָאכרעדינַא ָאד ךיז ןוא רעהַא ןייג טסלָאז טונימ יד ---

 ןכרָאנש קיד'מיקרבו-תולוק ַא ךיז טרעה טױָא לקיטש קידנטָאש ַא ףיוא ץעגרע

 קיציװש ,טעפ ןייז וצ םענ ַא ןגילפ יד ךיז ןעוט דלַאב ,זָארג ןפיוא ןקידנּפָאלש ַא ןופ

 ףָאלש ַא !קָארב ןוא קַאה ? ןעוו ,סָאװ ,רעװ רעבָא ,סע ןעלציק ,סע ןקעלַאב ,םינּפ

 ןפָאלש ךיז ןגייל סָאד :טנעלעגוצ ןרעוװ ןָא ןביוה סנדָאל !רעטעגרהעג ַא יװ --

 טלָאװ סע .ןסיורדניא ןגײלקעװַא טינ ךיז ןליוו סָאװ ,ןשטנעמ ערעלעדייא בוטש ןיא

 יד טשינ ןעוו -- טשינ ןעוו ,טפָאלש ץלַא לייוו ,ליטש-ַאש ןייז טפרַאדַאב טציא

 ,ןפָאלש סעטַאט יד תעשב ,טציא זיא'ס ןעמעוו רַאפ ,םיסדנוק יד ,סעקינהרבח עסייוו

 ,קיטש-דמש ןוא ןתונלסּפ ע'לכ ןָאטוצּפָא רשוכה תעש רעד

 טציא זיא לטעטש סָאד . . . ףָאלש -תבש . . . החונמ . . . ור !שישישיש

 -ראה ןקידעכָאװ ןופ ךרָאש ןייק ,געװַאב ןייק .זיא ליטש ."חוני ןעמל; םעד םייקמ

 טגיפעג סָאװ ,גנידצלַא טָארב ןוא טקַאב ,המר דיב טציא טקיטלעװעג ןוז יד ,רעדימ

 ןענייז ןריטיזיוה יד זיולב ,טנעלעגוצ ןענייז סנדָאל .תושר ריא רעטנוא רָאנ ךיז

 ,טײקיּפמעד רעקיבוטש רעד ןיא טפול לסיבַא ןּפעשוצנײרַא ,ןפָא

 -מורַא עשי'סדנוק ןופ רעדימרַאה רעד ןָא ךיז טגָארט ףיוה-שרדמ"-תיב ןופ

 ןעייג לוש-רעבייו רעד טימ ,שילָאּפ ןטימ ,שרדמה-תיב עצנַאג סָאד ,יירעוויאוו

 ךיז-עּפַארדעג ַא ,סרעדנעטש ןוא קנעב עקידנלַאפ ןופ ײרעקסַארט ַא .םָארָאדָאכ

 רעט'סעכעצ ַא -- טלופרעביא ןרעו לטסעמ'ס טעװ דלַאב .טנעוו עכיילג יד ףיוא

 ןופ ןענעבנגרעטנוא ךיז רע טעװ קידנעװעטַאשט ןוא ליטש ,דמלמ לדָאג ןפיולנָא טעו

 יז ןוא רעמינּפ-תוזע עטסערג ייווצ יד ןָא-ּפַאכ ַא םוטּפַאר ןוא סטכעלייוורעטניה

 לקיטש סָאד טרָאװ-יײב-טרָאװ ייברעד קידנגניזוצ ,ןרעיוא יד רַאפ ןקילפ ןעמענ

 : םיטּפשמ תשרּפ ןופ יישר

 :דמלמ לדג 'ר רמא *?ףוגבש םירביא ראש לכמ עצרהל ןזוא האר המו; --

 ןעװעזובָאלמורַא טשינ רָאט'מ ,ןעוויָאװמורַא טשינ רָאט'מ זַא ,"העמשש תאז ןזוא;
 ןוא ןעגנַאגעג זיא'ר ןוא ,"ךלהו; !ןרזחרעביא טשרעביל ןעמ ףרַאד ארמג יד רָאנ

 יד טרזחעגרעביא טשינ ןוא ,טעװעזובָאלעגמורַא ָאי ,טעוװיאװעגמורַא ָאי טָאה'ר
 -עגסיוא ןוא ןסירעגסיוא ,טרעיובעג ןרעוו רעבירעד סע ףרַאד ,"עצרת, -- ארמג

 .. .!ןביילב טשינ טילּפו דירש ןייק ןופרעד לָאז סע זַא ,טקילפ

 רעד ףניפ-ריפ ןיוש זיא'ס .טייז-בירעמ וצ רעטנענ לייוורעד ךיז טקור ןוז יד

 ןוא ָאד ןופ ,ףָאלש ןופ ףיוא ךיוא ןיוש ךיז טקעוו םלוע רערעטסָארּפ רעד .רעגייז
 ןוא . . . 2 :ןענרעל-קרּפ ןופ ןוגינ רעקיטומטוג ,רעטפנַאז רעד ךיז טרעה טרָאד

 טשרוד טימ ןעקנירט טסלָאז ןוא סיפ ערעייז ןופ ביוטש ןיא ןביוטש ךיז טסלָאז
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 שרדמה:תיב ןיא ןייג ףרַאד'מ זַא ,ךיז טנָאמרעד םלוע ןטסָארּפ םעד ."דייר ערעייז

 ןעמ טלָאװ ןעוו-זיב סָאװי-זיב רָאנ .ןענרעל-קרּפ ןלעקעי 'ר ןטלַא םעד ןרעה ןיײרַא

 ,תונמאנב ,דָאש ַא ,קיסָאד ױזַא זיא ליומ ןיא ,ןָאט קנירט ַא טציא טפרַאדַאב עקַאט

 . . . קיכלימ ףיוא ןגָאלשעגרעביא זיא טשרָאב-װַאשטש רעד סָאװ

 ,םילהת לטיּפַאק ַא ןגָאז וצ ,ןיירַא שרדמה:תיב ןיא םיתב-ילעב ןזיירּפש סע

 .טיײקיזָאל-לוע ןַא ,טייקטורעגסיוא ןַא קיטנעק זיא גנַאג סנדעי ןיא .קרּפ ןענרעל וצ

 ןַא ,רעטוג ַא טנייה זיא יבר רעד .טשינ טציא טקערש -- לגנוי םעד רדה סָאד

 ןיציבר יד ןוא ,ןענרעל טשינ טנייה ןעמ טצוװ אמק-אבב רועיש ןייק ,רעטגעלעגפיוא

 . . . ןעגנַאלרַאפ טשינ הסנרּפ ןייק ןיבר ןופ טנייה טעוו

 ךעלעגייפ ,רוּפרוּפ ןוא טור ,עזָאר ןיא ןעלצנָארטס ךיז טמענ למיה רעד

 יירעלקסיּפ ַא טימ לענש-לענש ,זייוותונחמ ןעילפ ייז .ןטפולרעדניא תונותח ןעװַארּפ

 "בוילש, ןופ קידנרָאפקירוצ ,ורעלסַאכ עשירעיוּפ ַא יװ טַארוקַא ,יירעשטשיווצ ןוא

 ,לענשיּפָאלַאג ,ןטנַאקיזומ עקידנליּפש ןוא טסעג ,סענכורד עלַא טימ סעקשטירב ףיוא

 .. .. טרעטיצ דרע יד ןוא ןעילפ ןקנופ שזַא

 ַא טציא ךיז טגָארט ,רעטסנעפ עטלַארּפעגפױא עלַא ןופ ,לטעטש ןצנַאג ןיא

 ןוא ,םילהת לטיּפַאק ַא טגָאז'ס רעוװ ,בקעי ןיע -- רעװ ,קרּפ -- רעוװ ; ןרעלעג

 | ,תופסות טימ ארמג טַאלב ןתמא םעד עקַאט טנרעל סע רעוו

 טימ ,שיילפ ןיא שיפ ןסע טימ זיולב טינ תבש םעד טרעייפ ןדיי לטעטש סָאד

 ןוא ןענוװַאד טימ ,ארובה-תדובע טימ ,טייקשידיי טימ ךיוא עקַאט רָאנ ,ףָאלש ןוא ור

 "'דל היצחו ,םכל היצח.ג -- :ןענרעל

? ? 

 םירופ לָאמַא ,;?ֵָאמַא

 -ַאד וליפא ,טלעפעגסיוא טשינ ןימ רעקיזָאד רעד טָאה לָאמנייק !טייל-עמערָא

 ךָאנ זיא :"רחוסל רבועג ןעוועג טשינ ךָאנ זיא "סיזירק, טרָאװ סָאד ןעוו סלָאמ

 -המחלמ-ךָאנ ענעמוקעגפיוא-יינ עלַא טימ ךיילגוצ ,טרָאװ טנַאקַאבמוא ןַא ןעוועג

 לדחי אל !ןעועג זיאס -- טײליעמערָא רעקינייוו ,טייל-עמערָא רעמ .רעטרעוו

 .ץראה ברקמ ןויבא

 יַאב ןוא ןסע שטָאכ .טרירפעגוצ ,טרעגנוהעגוצ טיײל-עמירָא יד ןבָאה רעטניוו

 - ,טגרָאזרַאפ וליִפַא טָאה להק .ןעלקיטרַא ערעייט יד ןופ ןעוועג טשינ ןענייז גנוצייה

 יג ,רָאנ .טלעג ךעלסיביוצ ,ןטקודָארּפ ,לַאירעטַאמ-ןערב טליײטעג ןבָאה תורבח

 !ןַאמערָא ןַא ןדירפוצ לעטש ןוא טָאז ךַאמ

 ןוא ייז ןטלַאהעג ,טײליעמערָא יד ןופ ןסַאּפ ןסירעג רעטניוװ רעד עקַאט טָאה

 -מערָאװ יִד ואוו ,רעכעל-בוטש ענטָאגליװ ,עגנע יד ןיא טעשודעגוצ רעדניק ערעייז
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 ,טפַאשגנע ןיא עטקיטשעג ,רעבייל עקיּפמוד ענעגייא יד ןופ רעמ ןענַאטשַאב זיא טייק

 טייל-עמערָא ןופ םיפוג ןוא רעמינּפ יד רעטניוו םוא ןענייז .גנוצײהַאב ַא ןופ רעדייא

 !הסיפת עקירעי-בלַאה ַא :קירעבאלש ןוא עלכוט ,טרעצענּפָא ,ןעמוקעגּפָא ןרָאװעג

 סָאד ךעלסיב-וצ ןוָאלכָאנ ןעמונעג טָאה םירוּפ טקורעגנָא טָאה'ס זַא רעבָא

 טקיטלעװעג רעטניוו רעד וליפא ךָאנ טָאה ןסיורד ןיא .ןַאמערָא ןופ ןבעל עטרַאה

 זיא ץלַא ,עקידתוירזכאיגונעג ךָאנ -- ןטלעק ,ןעינק יד רעביא זיב ןעיינש : ופקתב

 יד ןיא רעבָא .טייקסייוהנקיז רעקידנרירפ"רַאטש טימ טקעדעגוצ ןגעלעג ךָאנ

 -עניא ןופ ,טײקמערַאװ טימ ןעמָארטש ןעמונעג סע טָאה ,ןשטנעמ יד ייב רעצרעה

 סע טָאה רעוו ןוא) ןצרַאה ןיא ט-ג טַאהעג רָאנ טָאה סע רעוו !סױרַא --- קינייװ

 ,חסּפ וצ טייג'ס ,דלַאװעג :ןציזנייא קיאור טנעקעג טשינ טָאה (?טַאהעג טשינ ןעד

 !טײל-עמערָא יד ןגרָאזרַאפ ףרַאדימ

 סָאד ןוא תוררועתה יד ךָאד זיא ירשת ןוא לולא םישדח יד ןיא :ענדָאמ

 "הקדצ ,הליפת ,הבושת: ףור רעד ,רעקרַאטש ליפ ןעוועג ןדעי ייב ליפעג-תונמחר

 ַא ןאמערָא ןפיוא טייג סע זַא ,טסואוועג ןעמ טָאה וצרעד .רעקידתושממ ךס ַא --

 וצ טשינ ידכ ,ןעלגנַאר ךיז רעווש ןזומ טעװ ןַאמערָא רעד ןכלעוו טימ ,רעטניוו

 ןגעווטסעדנופ .,ןיירַא רבק ןיא ןייג ,הלילח ,קיטייצירפ ןוא ןבָארגעגרעטנוא ןרעוו

 -םירוּפ ,רדא שדוח ןיא יו ,הקדצ רַאפ ליפיוזַא ןרָאװעג ןָאטעג טשינ סלָאמַאד זיא

 ױזַא סעּפע זיא ןשטנעמ עטלטימַאב ךיוא ןוא םידיגנ יד ןופ ןדעי ןעוו ,טייצ

 | ,המשנ רעד ףיוא קידנפוליגב

 ןבָאה סעקינרתסב-ןתמ .טלעג ןעלמַאז ןעמונעג ךיז ןבָאה תורבח ענעדיישרַאפ

 .ןעמעוו רַאפ --- וליפַא ןגָאז וצ טשינ ,םימוכס ערעסערג םידיגנ ייב ןעמונעגסיױרַא

 ,ןטייז עלַא ןופ טמָארטשעג ןבָאה תובדנ

 טקערטשעגסיוא 'רדסכ ןעוועג דיי ןדעי ןופ טנַאה יד זיא גָאט-םירוּפ עמַאס ןיא

 -- תורעק ןיא רעּפמילקעג תועבטמ ."ול םינתונ -- די טשוּפה לכ; !ןבעג םוצ

 ;ןפָא ןענַאטשעג זיא זיוה עשידיי סעדעי .גָאט ןופ גנַאלק רעד ןעוועג זיא סָאד

 ךָאנ :עטסעב ןוא עטסנעש סָאד טימ ןַאמערָא םעד ןעיירפרעד וצ ,ןכַאמ וצ טַאז

 גָאלוצ ַא רַאפ ; ךעלרעדניק ןוא בייוו רַאפ ,םייהַא ןכַאז עטוג םיא ןבעגעגטימ וצרעד

 ' .ןײרַא ענעשעק ןיא עבטמ עשּפיה ַא םיא ןּפוטשנײרַא

 ,ןסקעבעג-םירוּפ עסיז יד טימ דיירפ-םירוּפ ענעגייא יד ןעמוקַאב טשינ זיא'ס

 זיא רעמָאט : רעלק ַא ןופ ןטָאש ַא ךרודַא-ילפ ַא ןָאטעג טָאה חומ ןכרוד רָאנ ביוא

 טשינ טָאה רע לייוו רַאפרעד ,טבירטַאב זיא טימעג ןייז סָאװ ,ןַאמערָא ןַא ָאד

 -םינמוזמ סָאד ,ןצנעדערק יד טלַארּפעגפױא טיירב ןעמ טָאה ?ץלַא סָאד ףיוא

 ,עקיטפרעדַאב-טיונ ,טמענ !טײל-עמערָא טמענ ,טמענ :לטייב-טלעג םעד ,דָאלּפוש

 ! לעווק ןייק ןופ ,לגנַאמ ןייק ןופ טשינ טסייוו ! ךעליירפ ,טַאז טייז ! טליוו ריא לפיוו
 ! סױרַא גנַאל ףיוא ןביילברעביא ךייא לָאז ,ךעלרעדניק ןוא בייוו טימ ךיז ןָא-טקיטעז

 !! םילפכ-לפכ ,ןצרַאה ןצנַאג ןופ ךייא ןעניגרַאפ רימ

 -םירוּפ ןייז ייב ןבָאה וצ :ןעוועג זיא דיי ןכעלגעמרַאפ ןדעי ןופ עיציבמַא יד |
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 ; עטקירדעג רעמ-סָאװ ןעיירפרעד ןוא ןכַאמ וצ טַאז ; םלוע ןרעסערג-סָאװ ַא הדועס

 טנװָא ןיא ןוא גָאט ןצנַאג ַא .םינויבאל תונתמ ןוא הקדצ רעמ סָאװ ןלייטעצ וצ

 עטלעטשרַאפ ; סױרַא רעלמַאזטלעג -- ןיירַא רעלמַאזטלעג : ריט יד טורעג טינ טָאה

 ליטשרעדניא ןטילעג רָאי ץנַאג ַא ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ; סױרַא עטלעטשרַאפ -- ןיירַא

 לָאמ סָאד ןבָאה -- תולד רעייז טימ ןצימע רַאפ ןעױרטרַאפוצנָא ךיז טמעשעג ןוא

 עקסַאמ ַא :טמעשרַאפ ןרעוו וצ טשינ ןוא הקדצ ןופ ןסינעג וצ טייהנגעלעג ַא טַאהעג

 רענייק ןוא ףיורַא עקװעשדָאּפ רעד טימ עטָאּפַאק עטרעקעגרעביא ןַא ,םינּפ ןפיוא

 ,הבחר-דיב ,הפי-ןיעב ןבעגעג ןעמ טָאה עלַא ,עלַא !טשינ לָאמוצ םיא טנעקרעד

 -רַאפ גָאט םעד ףיוא זיא ,טייקשירעניגרַאפ-טשינ ,טפַאשגרַאק ,תונצמק ןימ סָאד

 !טשינ קוליח ןייק --- סנייד-סניימ ,ןדנואווש

 ןיא תונמחר :ןליפעג עטסלדייא עמַאס יד רעבָא ,בוט-םוי רעקידעכָאװ ַא

 וצ טַאז ,ןעיירפרעד וצ םיא ןליו רעד ;רעדורב םוצ טפַאשביל ;םרָאפ ןרענעש

 ןענייז -- עטסעב ןוא עטסנעש סָאד ןופ םעט םעד ןכוזרַאפ וצ םיא ןבעג וצ ,ןכַאמ

 ןטסכעלרעה רעייז ןיא ךאלפרעביוא רעד ףיוא ןעמואושעגפורַא גָאט םעד ןיא

 !טלַאטשעג

 טעּפמיא ןטײנַאב ַא טימ טשרע ךיז טָאה -- רעבירַא זיא םירוּפ רעד זַא ןוא

 זיא'ס .חסּפ ףיוא עטקירדעג ןוא עמערָא עלַא רַאפ טײקיטלעפגרָאז יד ןביוהעגנָא

 ; ןײלַא ךיז רַאפ זיולב ןגרָאז וצ קנַאדעג ןפיוא ןעמענ וצ ךעלגעמ ןעוועג טשינרָאג

 דובכל הריד יד ןלאמוצסיוא ;ץפח יינ ַא ןפיוק וצ ;שובלמ יינ ַא ךיז ןכַאמ וצ

 ,תוקרי-ראש ןוא ןייוו ,תוצמ ,ןטקודָארּפ-חסּפ עלַא בוטש ןיא ןעגנערבוצניירַא ; חסּפ

 םעד רעקינייו-רעמ טגרָאזרַאפ ןבלעז טימ טשינ טָאה'מ ןעוו ,טייצרעדניא ---

 רעבָא ,ןסָאלשרַאפ ןעוועג ריט יד עקַאט זיא "לוכייו יתיי ןיפכד לכ/ ייב !ןַאמערָא

 עלַא חסּפ ףיוא טגרָאזרַאפ ןוא טגרָאזַאב קידנעטשלופ ןרָאװעג רעירֿפ ןענייז'ס

 ץנַאג ןייז טגעמעג סלָאמַאד טָאה ריט יד זַא ,ױזַא ,םיכרצנ ענעטלַאהַאב ןוא ענעפָא

 ןייק טשינ ,ןעמוק לָאז'ס רעװ סלָאמַאד ןבילבעג טשינ זיא'ס {ןסָאלשרַאפ טסיירד

 !"ךרצנ ןייק טשינ ,ןיֿפכד;

 ןוא ךייר ןופ ,טציילפעג טייצ רעד ןיא טָאה ,תובידנ ןופ ,הקדצ ןופ םָארטש ַא

 ןָאט-סּפיּפ ַא טפרַאדַאב רָאנ טָאה ןעמ !סרעמערָא רָאג וצ -- םערָא ןופ .םערָא ןופ

 .ןגעוו'ס עמערָא רַאפ ןטקודָארּפ ןוא טלעג טימ טנגערעג ןטייז עלַא ןופ טָאה ךיילג ןוא

 ןוא ןעמערָא םעד טישַאב טָאה'מ !?חסּפ בוט"םוי ַא רַאפ סע זיא סָאװ -- טשינ ַא

 .חסּפ ךָאנ גנַאליגנַאל ףיוא ןקעלק םיא לָאז'ס זַא ,טלעג ןוא ןסע טימ ןטקירדעג

 ךָאד ףרַאדַאב רע; -- טנַאה רעטיירב רעד טימ ןענידרַאפ וצ ןבעגעג םיא טָאה'מ

 תנמ לע אלש2 הנווכ רעד טימ ,"טגרָאבעג, טשרמולכמ םיא טָאה'מ 1 חסּפ ףיוא

 . . . ןדיירסיוא ענעדיישרַאפ רעטנוא ,טקורעגרעטנוא ץלַא םיא טָאה ןעמ ; "ריזחהל

 ?טנייה םייא םירוּפ רעד סע טעז יוז ןוא

 . . . !םירוּפ ךָאד זיא'ס ,ןדייר טשינ טשרעביל רימָאל
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 טרעדיוש'ס ,טזָאלב'ס

 (םקידילולא)

 רעמעלעב ןפיוא קידנעייטש ,ןיכרבמ-תבש טָאה ןזח רעד סָאװ ,עגר רעד ןיא

 -שאר :גָאזנָא םעד טלקיצעגסיוא ךעלרעייפ טנַאה רעד ןיא הרותירפס רעד טימ

 .ןעמעלַא ןוא ץלַא טלסיירטעגכרוד רעדיוש ַא טָאה ױזַא --- !לולא שדוח

 -םימי יד ןופ טכרָאפ ןוא טייקיטעמוא יד ןגעלעג ןיוש זיא גָאזנָא-לולא םעניא

 ןעמַאזוצ ץלַא סָאװ ,ןשטנעב-םשג ןקידתוכוס ןופ וליפַא ןוא ,ןידה-םוי ןופ ,םיארונ

 -טקור רעטניו רעבירט רעד ןוא קעװַא טייג רעמוז רעביל רעד :טיײדַאב סע טָאה

 ! רררב !ןָא

 ַא ןופ סנשטנעב-שדוח-שאר עלַא ןופ סָאװ ,"ןוצר-יהיא רעבלעזרעד שטָאכ

 לש םייח ,הסנרּפ לש םייח ,םיכורא םייח, ףיוא ןטעב עקיבלעז סָאד ,רָאי ץנַאג

 טייקטסנרע ןַא טליפעג "ןוצר יהי, ןקיד'לולא םעניא ךָאד ךיז טָאה ,"דובכו רשוע

 . . . טימעג ןפיוא טײקנצלַאזעגנָא ןַא ,טייקיטומייוו ןוא

 ןעוועג זיא ןשטנעב-לולא-שדוח-שאר ןכָאנ הרשע-הנומש:ףסומ עליטש יד

 ,טלקָאשעצ ,טמערַאװעצ ןעוועג זיא ןעמ ;רעטיצ:םיארונ-םימי טימ טּפַאזעגכרודַא

 יד ןטלַאהרעד ןיוש !ןיוש -- זַא ,ליפעג ןטימ ,טימעגרעווש טימ ןעמונעגכרוד

 . . . !"עװַארּפס; רעד ןופ ןימרעט םעד טמיטשַאב ןיוש !*עקטסעיוװָאּפ ,

 ךיז טָאה ,לָאמ עלַא יו טקַאּפעג רעמ ןעוועג זיא סָאװ ,לוש"רעבייוו רעד ןופ

 רעפרַאש רעייז טימ ,רעבייו יד .,ייז .עשעהעגיתוניחת ךעלרעמָאי ַא ןגָארטעג

 ןוא ןידה םוי ןופ דחּפ ןוא המיא עצנַאג יד טליפרעד ןיוש ןבָאה ,טייקכעלדניפמע

 ,ןעגנוליקרַאפ-רעדניק ,ץענ ,טלעק :רעטניװ ןקידנקורנָא ןופ ןבעל ערעווש סָאד

 ןיא םיא ייב ןלעוּפוצסױא ידכ ,ןסירעגנייא ןטלעוו ,סנטיײצַאב ,ןיוש ןבָאה ייז ןוא

 | ,לטיווק טוג ַא למיה
 -רעפָאה יד ןגעלעג טשינ זיא ןענוװַאד ןכָאנ 7: תבש טוג, ,"תבש'טוג; םעניא

 י-לושרַאפ ,טסנרע טקוקעג ןרעדנַא ןפיוא רענייא טָאה לָאמ סָאד .דימת ןופ טייקיד

 ךיז ןּפַאכ ,ךעלגנוי-רדח עטקידניזרַאפ יו ױזַא ,טײקטגרָאזַאב ןוא טעמוא טימ ,טקיד

 .+ * ןסיימש רע טעװ ייא ןוא טייג יבר רעד זַא ,גנילצולּפ

 זיא ןענוװָאד ס םוצ ,טכַארטרַאפ ,ענשטעטַאטס ןעגנַאגעג םייהַא לָאמ סָאד זיא ןעמ

 . . . קידילולא ןעגנַאגעג ןיוש ןעמ זיא קירוצ רעבָא ,קידרעמוז ןעגנַאגעג ןעמ

 . . . עטעוועדלעמעגנייא ןיוש |
 -תבש עקיטסולג ,עקידנעטש יד ןעוועג טשינ ןיוש לסעג ןיא זיא ןסע ןכָאנ

 ,"אטייקד יהלשפ ,טציהעג קרַאטש ןוז יד ךָאנ טָאה ןסיורדניא שטָאכ .טייקידרעמוז

 סָאד טקעמשעג טָאה רענטרעג ןוא רעדעס יד ןופ ; ; שינעדנעלב ַא --- טייקיטכיל ַא

 -יטעז ַא ;האובת ענעטינשעגּפָא ןטניב יד -- ןרעייש יד ןופ ןוא סביוא עקיטייצלופ

 רעבָא טָאה םעלַא םעד רעביא !טפָאה טיג ןקידעבעל םוצ רעוו --- עפש ַא ןוא טייק
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 -ליואוו ץרַאה סָאד טשינ טזָאל רעכלעוו ,ץכערק רענעטלַאהַאב ַא סעּפע טבעוושעג

 | | . י + !ןעמוקַאב

 טסיירד ךיז טליפעג טשינ תוכאלמ-לעב ןוא סהלגע-לעב ,םיבצק עקַאט ןבָאה

 ןזיוה-רעצנעּפש ןיא ךיז ןצעזעצ ,טיירב-קידגָאטליואוו ןסיורדניא ךיז ןזָאלוצסױרַא

 רענייא ןדיירסיוא ,ןטיײקשירַאנ ןעלּפַאלּפ ,ןעווע'צל ,ןרעדױלּפ ןוא ךעלּפערט יד ףיוא

 ןטעּפשּפָא ,תוללק עטסוי טימ ןטלעש ,םירוביד עניימעג טימ ןעיײּפש ,ןרעדנַא ןפיוא

 ןופ ןרָאװעג טשרעהַאב לָאמַאטימ זיא ןעמ . . . דמלמ ןופ ,טחושיןזח ןופ ,ןייד ןופ

 טייצ ןיוש ,רעדורב רעטוג ,הע :הבושת:-רוהרה ַא ןופ ,טײקענשטעטַאטס טרָאס ַאזַא

 !טציא טשינ ךיז ןעמ ט'המכח למיה ןיא םיא טימ !גנוי-ןליואוו םעד ןקַאּפוצנײא

 ַא ןרעוו טציא ףרַאד'מ !ןעמענ הרּפכ יד לָאז'ס זַא ,הלווע ןַא ןדײנשּפָא ןעק ןעמ

 . ...!לטיווק רעטצניפ ַא ןּפַאכ טשינ ליוװ ןעמ ביוא ,טייל

 טצרַאהַאב ַא ,ןגָאזםילהת םורפ ַא ,טרָאד ןוא ָאד ןופ רעבירעד ןעמ טרעה

 יװ ,קרּפ ןופ דייר-רסומ עגולק יד ןעװעקַאמס קידגונעת-קיטסייג ַא ,ןענרעל-קרּפ

 ,טלעוו ענעי ןוא טלעוו יד ןברַא רַאפרעד ןעמ טעװ ,םורפ ןוא טוג ןייז וצ יױזַא

 -סיּפ עטלבענשעגפיונוצ-םורפ טימ רעבייוו יד ןציז ןריט יד רַאפ ןלעװש יד ףיוא

 זיא סע ענייא עכלעוו :טייקשידיי רעטיול חכמ לָאמ סָאד ךיז ןעקשוש ןוא ךעלעק

 שזַא טסייר'ס זַא ,טיישרַאפ וצ טייג סע עכלעוו ןוא ןטיהעגּפָא ןוא םורפ ױזַא טשינ

 ...המודכו ,ףיוא ןגיוא יד

 ױזַא טשינ ןעוועג-ליקמ ךיז סע טָאה רעמוז ןצנַאג ַא סָאװ ,גרַאווגנוי'ס ןליּפַא

 -- ,ןטלַאהעגקירוצ ןוא קיטכיזרָאפ טנייה זיא ,תבשירוסיא ןַא ןיא ןייז וצ קדקדמ

 זיא'ס לייוו ,רַאפרעד עקַאט לסיבַא ןוא סעטָאט ערעגנערטש-טציא יד בילוצ לסיבַא

 . . .!לולא טרָאפ ךָאד

 ןיא ןעמונעגניירַא טסעפ ןרָאװעג עלַא ןענייז רפוש ןופ זָאלב ןטשרע ןטימ

 יד ,ןתמואשמ רעד ,לדנַאוװילדנַאה רעד ,ןבעל עכעלגעטגָאט עצנַאג סָאד ,רדח

 ןענייז ןשטנעמ .לולא שדוח ןופ תוירחא רעד רעטנוא ךיז טניפעג -- הכאלמ

 ,רעקיגָאװ -- טרָאװ עטגָאזעגסױרַא סָאד .רעכעלרע ,רעדילָאס ,רעקיאור ןרָאװעג

 רעמערק רעד .רעטנכערַאב -- טירש ןוא טירט רעדעי ,טַאט עדעי ; רעקידתושממ

 םענעצלַאזעג"וצ ַא ןעיצוצנָא ארומ רָאג טָאה רע זַא ,רעביא קרַאטש-וצ טשינ טָאב

 וליפא םיא טסלָאז ,תונמאנ ןייק ףיוא ןעלדנַאה ןפוא םושב טשינ ליוװ רע ; זיײרּפ

 גָאװ רעד ייב ףױאיטסַאּפ רע .תעד-תבינג ַא רַאפ וליפַא ךיז טיה רע ןוא ,ןטליגּפָא

 רעטעמיטנעצ רָאּפ ַא וצ-טזָאל ,סָאג"וצ ַא ,גָאװרעביא ןַא טשרעביל טיג רע ,סָאמ ןוא

 . . . טלעפ הלילח רעמָאט ,ףָאטש

 -עגרעביא ןצנַאגניא ןושל-הנעמ רעד זיא ,סענַאגארטס יד ייב קרַאמ ןפיוא

 ןעמ טליּפש לולא ןיא !ןרעה וצ טשינ -- הללק א ,העובש ַא : ןרָאװעג טשרעדנַא

 טרָאװ .ַא טימ ןּפַאכוצסױרַא ךיז ,ןרעוו ןעמ לָאז טיהַאב .ןכַאז עכלעזַא טימ טשינ ךיז

 . . . הּפ התפת לא .טייצ"ןידה"םוי ַאזַא ןיא

 ןשטרַאטס לָאז'ס זַא ,תוכרב טימ ןטיש ַא ,שינעשטניוו ַא רעבָא טייג רַאפרעד
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 רעקיטכיר רעד ףיוא ןפערטנָא טכייל ןעמ ןעק טנייה .סױרַא רָאי ץנַאג ַא ףיוא

 לָאז הלעמ-לשןיד-תיב'ס ןוא לטיווק'ס ןגיילסיוא למיה ןיא טוט ןעמ ןעוו ,טונימ

 . .. . *!ןמָאק :ןגָאזכָאנ עקַאט

 ןוז יד ,טייקיד'ומיחרו-וליחד ַאזַא טימ טמעטָא לולא שדוח ןופ גָאט רעדעי

 -דדובתמ ןוא תעדה-בושי ןרעגנעל ַא ךָאנ יװ ,םַאזגנַאל ןוא ךעלטעּפש ףיוא טייג

 רעד וצ ּפָארַא ךיז טזָאל למיה רעד ואוו ,שינעפיט רעד ןיא ,ןטנוא טרָאד ךיז ןייז

 יו שירעפיטש-שירעליואוו ,קידנילירפ-גנוי ױזַא רעמ טינ טניישרעד יז . . . דרע

 טעמכ ,עלעטניוו קידנרעדיושכרוד ַא ,טייקליק-סגָאטרַאפ ַא .רעמוז ןצנַאג םעד

 ןרעוו וצ גנידצלַא טגניווצ יז ןוא ריא םורַא טײרּפשרַאפ זיא ,עלעטסערפ ַא יו

 -ָאלעגכרודיקידתוללוה ןופ םילבהילבה םעד רעביא ,טמיטשעג קידשפנה-ןובשח

 | . . . ןבעל-רעמוז םענעפ

 סביוא'ס עכלעוו ןופ ,רעמיוב ענעבילבעג-קידייל יד ןופ רעטעלב יד ןשיור סע

 -ּפָא יו ,עטעקַאנ-טמעשרַאפ רעדלעפ יד ןעייטש סע :טלקָאשעגּפָארַא ןרָאװעג זיא

 ייז ףיוא יירפ-רקפה טציא ןעמ געמ ,העירז ןָא ,האובת ןָא :ןסּפעש ענעריושעג

 -רַאפ ןגעוו ןלייצרעד ןגייווש-רעדלעפ סָאד ייס ןוא ןשיור-רעטעלב סָאד ייס .ןטערט

 "שפנה תראשה: ןַא ןַארַאפ זיא'ס ןכלעוו ךָאנ ,"רשב לכ ץק; ןגעוו ,טייקכעלגנעג

 ןטרָאד ןעמוקניהַא טשינ .ןטיירגוצ סנטיײצַאב ךָאד ךיז ןעמ ףרַאד וצרעד טָא ןוא

 , ..םיבוט םישעמ ןוא תווצמ ,תוינחור שזַאגַאב ַא טימ טרעקרַאפ רָאנ ,טרמוחרַאפ-וצ

 -ןגרָאמירפ ןופ ןעמונעגכרוד ךיילג ןרעוו ייז ןוא ןעניגַאב ןדיי ףיוא-ןעייטש

 -ַאלפ : ןוז-לולא ענעגנַאגעגפיוא יד יו ןענייז ןגיוא ערעייז .טימעג-שפנה-ןובשח ןליק

 תיב ןיא ןיליפתו תילט ןטימ ךיילג ןפיול ייז .טכַארטרַאפ-טסנרע רעבָא ,קידרעק

 ליק ַא .ךעל'םיליהת יד רעביא קידתובהלתה ךיז ןעלקָאשעצ ןוא ןיירַא שרדמה

 טגיוועצ ןוא רעטסנעפ שרדמה:תיב ענעפָא יד ךרוד ןיירַא טזָאלב לטניוו-טסברעה

 ףיוא טגָארט לטניוו עליק סָאד .דומע ןיא תורנ-השש יד ןופ ךעלמעלפיטכיל יד

 ןעמ סָאװ ,ןבעל ןרעביא ךיז ןעניזַאב וצ ,םירוהרה ןוא תובשחמ ןעלגילפ ענייז

 טרעוו "שטנעמ , הרוצ יד יצ ;ךיז רַאפ הנוק זיא'מ תומילש ליפיוו ; טגנערברַאפ
 ןבילבעג ךָאנ ןעמ זיא יצ ? ףוג ןופ טייקשירמוח רעד ןיא ןעקנירטרַאפ ,הלילח ,טשינ

  +סקידהמשנ ,סערעכעה סָאװטע וצ תוכייש ַא ייב

 שרדמה"תיב ןופ ןיוש ךיז ןגָארט ,ןינמ-המכשה ןטשרע םעד ךָאנ ,ירפ רעד ןיא

 ךיז טעילוט ,ןייטשוצפיוא רעװ ךיז טליופ .רפוש ןופ תולוק עשילַארָאמ יד סױרַא
 רעד ןיא ןטסולג אקווד ךיז טמענ סָאװ ,דנַאװעגטעב ןופ טײקמערַאװ רעד וצ רעוו
 ;סָארַא רעגעלעג ןופ ףכית םיא סע טפרַאװ -- ,סנעניגַאבילולא יד ןופ טייקליק
 ..."!ןגָאז טרָאװ שידיי ַא ךָאד ףרַאד'מ ,לולא ךָאד זיא'ס ,ךיא ףָאלש סָאװ ,דלַאװעג.

 ,אפוג ךיז ןיא ןקוקנײרַא ןַא -- גָאט רעדעי .לולא שדוח ןיא גָאט ךָאנ גָאט ױזַא
 יד ךיז ןופ ןלײשּפָארַא ןַא --- גָאט רעדעי ;טלעװ רעד ןיא ץעגרע טלַאה ןעמ יו
 ,סקידהמשנ סעּפע ןּפַאכנײרַא ןַא -- גָאט רעדעי .ןטייקט'רמוח'עגנָא עקיטיױהבָארג
 עצנַאג סָאד ךיז רַאפ ןעלמַאז וצ טלעפרַאפ טָאה'מ סָאװ ,סקיטלעוו-ענעי סעּפע
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 ןעמ טעילוט ,רעגנעל רעבירעד ךיז ןעמ טרעמַאלק טכַאנרַאפ ןוא ירפרעדניא .רָאי

 ַא ךָאנ ןגָאז וצ -- ,טפול שרדמה-תיב רעקילייה רעד וצ ,רעמערַאװ רַאפרעד ךיז

 | .תוינשמ קרּפ ַא ךָאנ ןענרעל ,םילהת לטיּפַאק

 ןכָאװ-לולא יירד קעװַא ךיז ןקור תובישח ןוא טײקטגרָאזַאב טימ ןדָאלעגנָא

 .תוחילס עטשרע יד -- לַאנגיס-םיארונ-םימי רעטייווצ רעד ּפָא-טכליה סע זיב

 ןוא רעפרַאש ךָאנ ,טײקשילַארָאמ עקידנענָאמ יד טרעוו רעטקרַאטשרַאפ ךָאנ

 עצנַאג סָאד זַא ,טייקיטשינ רענעגייא רעד ןגעװ ליפעג סָאד טרעװ רעכעלטייד

 :ןבירשעגנָא ױזַא טָאה הנוילע החגשה יד לייוו רָאנ זיא ,טרעדור ןעמ סָאװ ןרעדור

 ַא ,הלילחו סח ,עלעדער סָאד דלַאב ךיז טוט ױזַא ,גיוא ריא ןָאטּפָא הלילח יז לָאז

 | . . . רערעדור סיוא ,רעכַאמ סיוא ןוא רעביא-יירד

 אלו דסחב אל? זַא ;זיא רע טשינ-טימ-טשינ יװ ,דיי רעד עקַאט טעז סע

 ףוגהו ךל המשנה; זַא ,"ךיתלד ונקפד םילדכו םישרכ; רָאנ ,"ךינפל ונאב םישעמב

 ןוא ןלציל אנמחר ,החגשה ןָא עלייוו ַא ;ןפלָאהַאבמוא ןעמ זיא ןײלַא זַא ;"ךלש

 טימַאב .רעדער-טייצ יד ןופ ןייצ יד ןשיווצ טעצשרָאמעצ ,ןטערטעצ ןעמ זיא ךיילג

 ןידה םוי םעד ברע געט ענעבילבעג רָאּפ יד ןיא ןפַאשרַאפ וצ ,דיי רעד ,ךיז רע

 ..."ףשוי ץילמ ןיאב/ ןיהַא ןעמוק וצ טשינ ידכ ,ןטסנידרַאפ ןוא םיתוכז לסיבַא

 תועובש ?יל ןוקית

 ,גָאט-תועובש-ברע רעגנַאל-גנַאל רעד

 ןגיוצעג ךיז ןוא ןעניגַאב רעגייזַא ייווצ ןופ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ גָאט ַא

 רעקיטרַאסיורג ַא ,רעטלַארטשעצ ַא ,רעטקינוזעצ ַא גָאט ַא ;טכַאנרַאפ טכַא זיב שזַא

 טּפַאזעגנָא גָאט ַא ,סנירג-ןצנַאלפ ןוא דלָאג-ןוז רעטיול ןופ ,רעקידקשח:-סנבעל ןוא

 סרעשטיווק ענעסירעג-שירפ ,סנירג ,זעב ,ןעמולב ןופ ןטַאמָארַא עקידעקעמש טימ

 -- ,ןסקעבעג-רעטוּפ עמערַאװ ןופ תוחיר עקידעקעמש-סיז טימ --- םלוכ-לעו ןוא

 ךיז טנערבעגסיוא ,טקידנעעג ךעלדנע ךיז טָאה גָאט רעגנַאל-גנַאל רעקיזָאד רעד

 ,טייז-ברעמ ףיוא ןטרָאד ,למיה ןקידרעקַאלפ ,םענעדנוצעצ ןופ ןעמַאלפ יד ןיא

 .ןדנואוושרַאפ ןוא טרעצרַאפ ןרָאװעג

 ,טנװָא רעַאלב ַא ןגיטשעגפיוא קידנרַאש-טקרעמַאבמוא זיא טייז-חרזמ ןופ

 -מורַא ,ללח ןצנַאג םעד ,למיה םעד ןגיוצרַאפ רע טָאה ,טירט ייב טירט ,ךעלעמַאּפ

 ,לַאואו םענעלויט םעניד-קיטכיזכרוד ַא ןיא יו גנידצלַא טליהעג

 -ץעגרע ןופ .טייקכעלבליק עדנשירפּפָא ןַא ןטערטעגניײרַא זיא טפול רעד ןיא

 -נייא ןָאטעג ייז ןבָאה טפנַאז ,ךעלעטניוו עטרַאצ ןכָאפ ןעמונעג טכייל ןבָאה ואוו
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 ןבָאה סָאד .ןעגנַאגעגכרודַא זיא ןעקשרָאש קידתודוס ַא .רעטעלב ןוא רעזערג ןגייב

 -ידנציה רעד ןופ טכַאמשרַאפ גָאט ןצנַאג ַא עקידנגיל סעקַאשזק ןוא ןזָארג יד

 . . . ליטש-קידשחלב ,ךרוד ךיז ןשטּפעש ייז ןוא ,טכַאװרעד טציא ,ןוז רעק

 -הגיכש ףיוא יוװ ױזַא ,טפנַאז ,לטעטש ןיא ןירַא טכיילש השודק ענעטעמַאס ַא

 תלבק ןופ בוט-םוי רעטסקידתוינחור רעד ןביוא ןופ רעטנורַא ךיז טזָאל ,ןעלגילפ

 גנידצלַא .ןרעטיצ-המשנ טימ ,טייקילייה טימ טּפַאזעגכרודַא טרעוו טפול יד .הרותה

 ,ךיז טכוד סע .הריש רעשיכאלמ ןוא טייקשילמיה טימ ןעגנורדעגכרודַא יו טרעוו

 -קידלושמוא ,רערעביוז ןרָאװעג ץלַא זיא בוט-םוי םענופ ןרעדינּפָארַא ןטימ זַא

 -עגּפָא-קידלקניפ יד ,רעטסנעפ יד ייב ךעלגנַאהרָאפ ענעשַאוװעג-שירפ יד : רעסייוו

 םישובלמ עקידבוט-םוי ענעטסיטַאב-טכייל ןוא עקידנכרָאש-ןדייז יד ;ןביוש עטצוּפ

 ,קיטפול ןרָאװעג זיא ץלַא ,טייקיד'רמוח יד ןרָאװעג ןָאטעגּפָא זיא םעלַא ןופ ---

 ,קידעבעווש ,קיטכיזכרוד

 ךעלעטניוו עטפנַאז .יירפ --- בעל-רעמוז .טלַארּפעצ ןעייטש רעטסנעפ ןוא ןריט

 סױרַא טקילב ןבוטש ןופ .רעטסנעפ יד ייב ןענידרַאג יד ןגעװַאב טכייל ןכַאמ

 לבעמ ןפיוא ,טנעוו יד ףיוא סנירג ןוא ןעמולב יד .טייקנייר-בוט-םוי עקיד'השודק

 ןכױהַאב ,טייקשילידיא עשיפרָאד בוט-םוי םוצ וצ-ןביג ,טרָא ןַא רָאנ ואוו ןוא

 דירפ-רוטַאנ ןוא עילידיא יד ןיעמ --- דיירפ-רוטַאנ רעכעליירפ טימ גנידצלַא

 ןכלעוו ןגעוו ,טינש ןופ טייצ רעד ןיא ,םחל-תיב ןופ רעדלעפ עשילביב יד ףיוא

 | . . . תור תליגמ ןיא ןענעייל ןגרָאמ טעוו'מ

 -נָא-קידרעמוז-טכייל ,ענעדָאבעגסיוא-שירפ סױרַא ןבוטש יד ןופ ןזיירּפש סע

 ןיא ייז ןעייג עלַא .סמערָא יד רעטנוא םירוזחמ טימ ךעלגנוי ןוא ןדיי ענעָאטעג

 סרעשטיווק ,טלַארּפעגפױא רעטסנעפ הרוש ַא טייטש לוש רעד ןיא .ןיירַא לוש
 קינייװעניא ןופ סױרַא טרירעמיש סע ,ךעלדיטשייב ערעייז ןיא טקעטשרַאפ ןענייז

 רעד ; ןשַאװעגּפָא שירפ ןענייז קנעב-ןשיט ןוא עגָאלדָאּפ : טייקיד'שודק-םוקמ ענייר

 ."ןורָא ןופ ;טצוּפעגּפָא קידלקניפ -- רעטכייל-גנעה ענעשעמ יד ןוא תורנ-השש

 -רעבליז-ןוא-דלָאג קיד'השודק טימ תכורּפ ןדייז-טרַאצ יינ ַא ּפָארַא-טלכַאפ שדוקה

 עקילעזקילג טימ ,רעמינּפ-תוינחור עטרעטיילעג טימ ןדיי ןרעטַאלפ סע .ץכעטפעהעג

 .ןגיוא

 סיוא:טלקיצ סע .שינעגייוש-ליטש קיטכרופרע ןַא .רעמעלעב ןיא ּפַאלק ַא

 "גיא ןדיי הדע יד ךיז טגיועצ "!ו-כיר-בא :ןקידבוט-םוייטרַאצ ַאזַא ןזח רעד

 .:הקושת רעקיד'הרותה תלבק-ברע ןופ הבהאמ תודבע ןופ טרעטיצעגכרודַא ןצנַאג

 הליפת:-בירעמ עקיזָאד יד -- "הלילו םמוי הגהנ םהבו ונימי ךרואו ונייח םה יכ;,

 ...תעמשמכ הטושּפ ,תושממ עקידלַאװעג ַאזַא ןעמוקַאב רעטציא ךָאד טָאה

 םי רעטזיױרבעצ ַא יו .טקידנעעג זיא בירעמ רעקידבוט-םוי רעטשרע רעד

 ןענייז רעמינּפ ."ס'בוט-םוי-טוג, :עקיכליה יד ןופ לוש עצנַאג יד ףיוא-טמרוטש

 -יירעג ןוא טרעטיילעג ,טייקדלימ טימ ךיז ןענעגעגַאב ןגיוא ,קידנלַארטש-קידיירפ
 ,עלַא טציא ןענייז ,הרהט לבקל רשכומ ,טקינ
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 ַא זיא טנװֶא רעד .ןעמייה עקידבוט-םוי יד וצ םָארטש ַא לוש ןופ טיצ סע

 -עגנייא זיא ,סיורג יד לּפרעס ַא םיוק ,על'הנבל גנוי ַא ;רעכייר-ןרעטש ַא ,רעָאלב

 ןענָאילימ יד ןשיווצ קיטשיגנוריצ ַא ךָאנ ,למיה ןעָאלב ןטײרּפשעגסיױא םעניא טסַאּפ

 םעד טציא ןרעייפ ןביוא רעטכיל-למיה יד ךיוא זַא ,ךיז טכוד .תורצוא-ןרעטש

 םויק ןייק ךָאד יז טלָאװ ,הרות יד טשינ ןעוו םירָאװ ,הרותה-תלבק ןופ בוט-םוי

 . . * והבו והת וצ טרעקעגקירוצ ןוא טַאהעג טשינ

 "רעפאהיקיד'בוט-םוי : ךיז טרעה ,רעטסנעפ ענעפָא יד ךרוד ,טרָאד ןוא ָאד ןופ

 "עווש ַא ,טייקטכייל ַא ."ונתרות ןתמ ןמז ,הזה תועובשה גח; -- :ןכַאמ שודיק קיד

 דרע יד ;שיכאלמ ןרָאװעג יװ ןענייז ןשטנעמ יד ;סעלַא ןיא ךיז טליפ טייקידעב

 ןייא וצ ןטפאהַאב ךיז ןבָאה דרע ןוא למיה : הרוצ ןרָאװעג זיא רמוח : שילמיה --

 . . . הרותה תלבק :תילכת

 ַאזַא ,עגנירג ַאזַא טנייה זיא הדועס יד .ןסע ןכָאנ ןשטנעב ַא ךיז טרעה דלַאב

 רעקינייוו ,קיטפול ,גנירג םיפוג ךיז ןליפ .סקיכלימ --- תוינחור-טעמכ ךיוא ,עטכייל

 עשידָאלעמ ךיז ןגָארט טרָאד ןוא ָאד ןופ .ףוג םוצ דבעושמ רעקינייװ .ט'תוימשגרַאפ

 ,ןוגינ-הרדס-ריבעמ רעד זיא הודח-אלמ ןוא קיצרַאה : תועובש-ליל-ןוקית ןופ תולוק

 סָאװ-קיצניװ ןוא רעטסקינייוועניא רעמ ןיא םורַא רע טסילפ ; דיירפ-המשנ טימ לופ

 .ןעמורב-שמוח רעשידָאלעמ רעטסקינייװנסיוא

 סָאװ ,עלעגנוי ַא ןופ ,לכלוק ַא קינַארּפָאס סױרַא טרעלירט רעטסנעפ ןייא ןופ

 רעטסנעפ רעדנַא ןַא ןופ .ןזרעפ-תומדקא עטרזחעגסיוא ישעטַאט ןרַאפ סיוא-טגניז

 ןעגנילק סעידָאלעמ עדייב .תור-תליגמ יד לגנוי ַא ןופ ןרעהרַאפ סָאד ךיז טרעה

 רענעט יו ,תוליצאה םלוע ןופ עקידנעמַאטש רעכיג רָאנ ,שיטלעװיָאד טשינרָאג

 . . . הרוש רעשיכאלמ ןופ

 -תיב ןיא ןייג ךיז ןזָאל סױרַא ןבוטש יד ןופ ןוא טעּפש ןיוש זיא רעגייז רעד

 ,םערָא ןרעטנוא ךעלדנוקית טימ םיתב-ילעב ןיירַא שרדמה

 ןופ .ןשַאװעגּפָא שירפ זיא ץלַא .ןטכױלַאב לעה טציא זיא שרדמה:תיב סָאד

 ַא ןירַא טעייו ,סרעשטיווק ענעסירעג-שירפ ליפ יד ןופ ןוא רעטסנעפ ענעפָא יד

 םיתב-ילעב ןציז סרעדנעטש יד ייב ןוא ןשיט יד םורַא .טייקשירפ עקידעקעמש

 -הרדסיריבעמ טכיל ַא שרדמה:תיב ןיא טבעווש סע .ןוקית ךעלטימעג ןגָאז ןוא

 ,ןסיורד ןקידוועגניז-טפנַאז ןליטש ןטימ ףיונוצ ךיז טסיג סָאװ ,גנַאזעג

 רעדימ-סיז ןופ ןרָאװעג ןעגנורדעגכרודַא וניבל וניב זיא רענעי ןוא רעד

 ,ףיוה:-שרדמה'יתיב ןפיוא סױרַא טייג ןוא ףיוא ךיז רע טביוה --- ,טייקירעפעלש

 "רעייפ זיא למיה רעד .טייקכעלבליק רעטכייפ רעד ףיוא ,זָארג ןפיוא סיוא ךיז טיצ

 "ןגיוצעגנָא ױזַא ןעמ טגיל ,ןטנַאילירב-ןרעטש עקיצילב ןדרַאילימ טימ ,טריצעג ךעל

 םענעבַאהרעד ןפיוא גנוטרַאװרעד רעטנַאּפשעג ,רעקידנטלַאהעגנייא-םעטָא ןיא ,קיאור

 ,"יניס רה דמעמ/ ןופ ןגרָאמירפ םעד ,ןעניישפיוא טעװ סָאװ ןגרָאמירפ

 סע .ןעָאלב-לעה למיה רעקיטכַאנ רעד לייוורעד טמענ ,חרזמ וצ ,ּפָארַא-טעה

 ץלַא .למיה ןופ םיוז םעד ּפָא-טברַאפ סָאװ ,רילָאק-טעלָאיפ ַא ףורַא ךיז טכיילש



 ןצגנולייצרעד 241

 ,טייקזָאר ַא ןיא טעלָאיפ טלדנַאװרַאפ ,טייקלעה יד ךיז טקור רעכעה ןוא רעטייוו

 לָאצ רעייז ךיז ייז ןרעמרַאפ לָאמַא סָאװ ,ךעלדנקלָאװ ךיז ןברַאפ ןוא ךיז ןדניצ סע

 ,ייז ןרעו רעקידרעייפ-טיור ןוא

 ,טייקירעביא רעלעג ַא טימ ןיוש ןענערב שרדמה תיב ןיא ןּפמָאל-ץילב יד

 ןקידנענרעל טימ ,"ןוקיתע םעד ןגָאזרעד ןטימ רעוו ךָאנ טלייא טרָאד ןוא ָאד

 ןופ יײרעלקסיּפעג םענופ ןגירשעגרעביא ןיוש טרעוװ לוק סָאד רעבָא .ןוגינ-תוינשמ

 זיא שרדמה-תיב סָאד ,ךַאד-שרדמה:תיב ןופ ןטסענ יד ןיא ןבלַאװש עטכַאוורעד יד

 -גיה ,לבייט ןיא הליבט-ןגרָאמירפ רעד וצ רעטציא ןיוש ךיז טיירג ןעמ ,קידייל טעמכ

 ,לטעטש ןרעט

 ט'הפרשעצ ןיוש זיא למיה רעבלַאה ַא .רעכעה ףיוא ץלַא לייוורעד טייג ןוז יד

 ךיילגוצ ןוא טייקכעלטימעג עקידבוט-םוי ַא ןטפול רעד ןיא ךיז טליפ סע ,דנַארב

 רעמעלעב ןפיוא לוש ןיא ןוא העש עכעלטע ךָאנ ,טכרופרע רעקידהרותה-תלבק ַא

 חסונ ןשימרוטש-קיטכעמ ןווָאברַאקס ןטימ ,ארוק-לעב ןופ לוק סָאד ןכליהּפָא טעוו
 : תורבדה תרשע יד ןופ

 =- -- -- ךיקלא 'ד יכנא --
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 טחוש ןזח רעטלַא רעד
 (גנולייצרעד ַא ןופ טנעמגַארפ)

 ןעוועג זיא שרדמה-תיב ןיא ןעוו בירעמל-החנמ-ןיב ןקידרעטניוװ ַא םענייא ןיא

 ןופ תונכש ןיא ,קנעב יד ףיוא ןסעזעג ןענייז םיתב-ילעב :םלוע רעכעלרעטיש ַא

 ,ןצלעּפ-ןסּפעש ןוא סנטלַאּפ ענעטַאװ יד ןיא ךיז טעילוטעג ,ןוויוא ןטצייהעגרעביא

 קילײװגנַאל ןוא תוישעמ עליופ ךיז טלייצרעד ,לברַא יד ןיא טקעטשרַאפ טנעה יד

 ענעריורפעג יד טימ שרדמה:-תיב סָאד ;ללח-שרדמה:תיב ןקיטסָארפ ןיא טצענעגעג

 -'מותי ןבָאה דומע ןיא סָאװ זיולב ,גנורעמעד רעלעקנוט ַא ןיא ןענַאטשעג זיא ןביוש

 לשרעה ןענַאטשעג זיא ןבענרעד ןוא ךעלטכיל עקידנפירט ךעלקיטש טלמעלפעג קיד

 טָאה --- ,ןוגינ-טיײצרָאי ןקידעצכערק ַא טימ תוינשמ טנרעלעג ןוא רעמערק-טינש

 ט'פדורעג היח ַא יװ ןוא ריט-שרדמה-תיב יד ףױא-לַארּפ ַא ןָאטעג גנילצולּפ ךיז

 עטלַא יד שדוקה ןורא םוצ וצ-לַאפ ַא ןוא ןיירַא-ףיול ַא ןָאטעג טָאה רעגלָאפרַאפ ןופ

 :הללי רעדנטלַאּפש-למיה רעכעלרעמָאי ַא טימ קידנכערבסיוא ,עק'טחושדןזח

 !ייברַאפ זיא ןַאמ ןיימ ,םירפס עקילייה ---

 ַא יו ןוא ןגיא עריא ןופ ץיילפ ַא ןָאטעג טָאה ןרערט עקידוז םָארטש ַא

 -פמַארק יז טָאה ױזַא ,טערב םענעבילבעג-טצעל ןיא ןָא ךיז טּפַאכ סָאװ ,רעדנקנירט

 -ןרערט ,ןדנעילג ןטימ ןוא ךעלריט-שדוקה-ןורא יד ףיוא-סיר ַא ןָאטעג טפַאה



 245 ווָאלָאקָאס .ב

 :ס'הרות-ירפס יד ןופ ךעלעטנעמ-טעמַאס יד וצ ןלַאפעגוצ םינּפ םענעשַאוװַאב

 טשינ לָאז ּפָאק ןופ ןיורק ןיימ ,דובכה-אסכ ןרַאפ ךייא טימ ,םירפס עקילייה --

 == == -- !ןרעוװ ןסידעגּפָארַא

 סָאד ףיואילסיירט ַא ןוא ךרודַא:רעדיוש ַא ןָאטעג טָאה עילַאװכ-תונמחר ַא

 ןיא ,טכיל-ןירַאעטס עבָארג ןדנוצעגנָא ןרָאװעג ןענייז דלַאב .שרדמה:תיב עצנַאג

 סיוטש ַא ןחלוש ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה שמש לשיפ .סעסעה יד ןיא ןוא דומע

 לדנעמ השמ זיא ןיוש ,טנעה ענייז ןופ טּפַאכעג ייז טָאה םלוע רעד ןוא ךעל'מילהת

 "'תובהלתה ,טײקטמערַאװעצ רעטּפַאזעגכרוד-ןרערט טימ ןוא דומע ןרַאפ ןענַאטשעג

 ; ןביוהעגנָא סייה ,ךיז קידנלקָאש קיד

 -- -- -- םיקלאה שיא השמל הלפת ---

 -רַאפ לענש-ץילב ךיז טָאה ,ןכוסמ זיא טחוש-ןזח רעטלַא רעד זַא ,העידי יד

 "-שרדמה-תיב ענערָאװעג-קיטכיל-קרַאטש קידמיצולּפ יד ,לטעטש ןרעביא טיירּפש

 :עגָאװערט ףיוא טרימרַאלַא לטעטש עצנַאג סָאד ןבָאה רעטצנעפ

 ןטלַא ןפיוא הריזגה עור יד ןונחו םוחר םייב ןעײרשּפָא טמוק ,ןדיי ---

 ! טחוש-ןזח

 ,עקידנעמוקניירַא שירפ יד ןופ טכַאמעגוצ-ןוא-ףיוא רדסכ ךיז טָאה ריט יד ןוא

 .ךעל'מילהת יד וצ טּפַאכעג ךיז ןוא טנעה יד ןָאטעג-שַאוװ ַא ךיז ןבָאה עכלעוו

 -קיטסורב טימ ןוא טלקָאשעצ םערַאװ ןוא םורפ ךיז ןבָאה ןדיי םינינמ עכעלטע

 : םיקוסּפ עקידנלסיירטפיוא ס'נזח םעד טּפַאכעגרעטנוא תולוק עטצרַאהַאב

 | ...םדא ינב ובוש רמאתו אכד דע שונא בושת --

 -םימחר טימ טציילפרַאפ ,שרדמה-תיב עצנַאג סָאד טָאה עלייוו עצרוק ַא ןיא

 "שדוקה-ןורא עטלַארּפעגפױא יד טימ ,ןעמַאלפ-טכיל ליפ יד ןופ ןייש ןקידנקעוו

 עטמערַאװעצ טימ ןוא "ןטייקינייר, עקיליײה עקידנקוקסיורַא יד טימ ,ךעלריט

 רוּפכ-םוי יו ןעזעגסיוא -- ןדיי הדע רעטלקָאשעצ-שיגרענע רעד ןופ תולוק-ןרערט

 ,ירדנילכ וצ

 ןביוה ,תולוק-םילהת יד רעמ ץלַא ךיז ןקרַאטשרַאפ לטיּפַאק וצ לטיּפַאק ןופ

 ןוא רעסייה ץלַא ןסילפ ,"םילוח אפורא םוצ טנעה עקיד'הלפת רעטפָא ץלַא ךיז

 -שטיווק ןוא רעשיטַאמזַאּפס ץלַא ןרעוו ,ןקַאב עקידרעב רעביא ןרערט רעקימָארטש

 ףוג רעבלַאה רעטשרעביוא סנעמעוו ,עקטחוש רעטלַא רעד ןופ תוללי יד רעקיד

 יד ןשיווצ ןבָארגעגנייא ּפָאק םעד ,שדוקה"ןורא ןיא טגײלעגניײרַא ןצנַאגניא טגיל

 .ךעלעטנעמ-הרות-רפס עקידנעטעלג-טעמַאס

 ס'הרֹות רפס יד :טרירעגמוא ןוא םוטש יו ןביילב ןעלמעלפ-טכיל יד רעבָא

 ,ךיז טכוד סע :ךעלגעווַאבמוא ןוא טלַאק ןעייטש שדוקהדןורא ןטלַארּפעגפױא ןיא

 ;טלַאק קידנגייוש ױזַא סעּפע ןרעפטנע ייז זַא

 ...!הריזגה הרזגנ רבכ !ןדיי ,ןכַאמ וצ טשינ --

 ַא טכַאמ ןעמ ,שידק ןגָאז םימותי ,םילהת-םוי םעד טקידנערַאפ ןזח רעד

 םיא לָאז סע טחוש-ןזח ןטלַא םעד טשטניוװ ןעמ ,ןכוסמ הלוח םעד *ךדבש ימ;
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 רעד .םיאלוח עשידיי עלַא טימ ןעמַאזוצ למיה ןופ המילש האופר ַא ןרעו טקישעג

 ןלַאפ ןָא ןביוה עקשוּפ-הקדצ רעד ןיא ןוא הנווכ סיורג טימ *ןמָא; ךָאנ טגָאז םלוע

 ,רעּפעלקעג ןעמורפ ַא טימ תועבטמ

 -רעד סָאװ ,רעמינּפ ענעסיברַאפ-טסנרע טימ ןדיי ןינמ ַא ּפָא ךיז טלייט םלוע ןופ

 עטזָאלעגּפָארַא קירעיורט טימ ךָאנ ןטײלגַאב יז .ןבײהּפָא ןוא המשנ-תאיצי ןיא ןענָאמ

 לייורעד טשרעה שרדמה:תיב ןיא .עק'טחוש ןזח עטלַא עקידנפיולמיײהַא יד ּפעק

 ,תובשחמ עקידנעמעלק טימ םורַא ךיז טיירד רעדעי .טײקטנַאּפשעג עכעלנייּפ ַא

 -לטעטש ערעטיב רעד בילוצ) דלוש לסיב ַא טשינ רע טָאה יצ ,ןסיב-סנסיוועג טימ

 ,ךעלעקּפוק ךיז ןעלמַאז סע ? טחושדןזח ןופ טיוט ןטלייאעגוצ םעד ןיא (תקולחמ עקיד

 "ב ַא ,אמ; :ןסיוועג סָאד טקיאורַאב ןעמ .טחוש-ןזח ןופ רעטלע יד ןצַאש עכלעוו

 ...*!םיעבש

 -רַאפ טערומכעגנָא סנעמעוו ןופ ,חילש ַא ןיירַא שרדמה:תיב ןיא טמוק דלַאב

 יד טימ םורַא םלוע רעד ךיז טלטרַאג -- *טלַאה סע יוו טייטשרַאפ ןעמ םינּפ טנייוו

 ,טחושיוזח ןופ הריד רעד וצ ךיז טזָאל ןעמ ןוא ןעלּפַאק יד ןָא טוט ןעמ ,ןעלטרַאג

 -רעבליז עסייוו יד .ןגיוא ענעסָאלשעג טימ טעב ןיא טגיל טחוש-ןזח רעטלַא רעד

 רעכעלנירג ַא טימ טלַארטש םינּפ סָאד .קעד רעד רעביא טײרּפשעצ --- דרָאב

 ,ּפָאט רעקידרעװעלַאװצ ַא יװ ,טלַאפ ןוא ךיז טביוה טערב-ץרַאה סָאד ,טײקסַאלב

 עלייו וצ עלייוו ןופ .ןעלכרָאכ קיזלַאה ַא ךיז טגָארט ליומ ןטנפעעג-בלַאה ַא ןופ

 סָאד ךיז טביוה דלַאב .ףָאלש ןטנוזעג ַא ןיא יו טפָאלש הלוח רעד :עזיױּפ ַא טרעוו

 .רעקידמעטָא-ץרוק ןוא רעליטש סָאװטע ןיוש ,ןָא רעדיװ ןעלכרָאכ

 קידנעמוקניירַא טָאה ,ןַאמ-אשידק-הרבח רעד ,אנכש םולש 'ר רעטלַא רעד

 ךיז םוטש ,הלוח ןפיוא קילב ןשיניבמ ןפרַאש ַא ןעמערב עזייב ענייז טימ ןפרָאװעג

 ַא ןָאטעג ,"קוביירבעמ; םעד ענעשעק ןופ ןעמונעגסױרַא ,סיוא-יירד ַא ןבעגעג

 ןושליאשידק-הרבח ןטכע עקיזָאד ןפיוא ןוא לטעלב ַא שימ ַא ,רעגניפ ַא קעל

 : םלוע םעד טגָאזעגנָא

 ...סע זיא סָאד ,ָא --

 טכיל יד ןופ קילבנָא ןפיוא ,טכיל ענעדנוצעגנָא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה שיט ןפיוא

 *רעטנוא דלַאב ,שטיווק רענעכָארברַאפ-טנעה רעשירעבייוו ַא טרעהרעד ךיז טָאה

 תוחוכ ןָא ןוא ךַאװש טָאה הלוח רעד .תולוק עשיטַאמזַאּפס ערעדנַא ךרוד טּפַאכעג

 יװ ,רעצ ןקידײשּפָא-ברע ,ןטַאמ ַא טימ טקוקעג ,ךעלכעל-ןגיוא יד טנפעעגפיוא

 ,המשנ-תאיצי ןייז ןרעטש טשינ םיא לָאז ןעמ ,ןטעבעג קיד'מינונחת ךיז טלָאװ רע

 ןָאטעג אנכש 'ר טָאה רעטיסעכעצ ַא ,הקישנ-תתימ ַא טימ ןברַאטשּפָא קיאור ןזָאל רָאנ

 ךיז זיא סָאװ ,טנַאה רעקידרענייב ןייז טימ ןוא ,רעבייוו יד ןשיװצ ןיירַא-ףיול ַא
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 "ל'קוביירבעמ, ןיא טשטַאּפעג רע טָאה ,ס'ננימ'רב יד טימ קסעתמ קידנעטש
 : ןײרַא

 ...!ןייז לָאז ליטש ,ַאש --

 סָאד טרעהעג זיולב ךיז טָאה סע .ןטערטעגנייא זיא טייקליטש עכעלנייּפ ַא

 ןצלעמש סָאד :סױרַא ךעל'מילהת יד ןופ ןדיי םלוע ןופ ןגָאז עקידעמורב-ליטש

 יד ןשיוצ ןצכולש ןוא ןשעה עטקיטשרעד סָאד ;ךעלמעלפ-טכיל יד ןופ ןקַאנק ןוא

 ןוא :ןרעמָאי ןוא ןעיָאו קיד'שואי ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ טפָא ךיז זיא סָאװ ,רעבייוז

 ןופ ןרעטַאלפ סָאד טליפעג קידתושממ ױזַא סעּפע ןעמ טָאה םעלַא םעד רעביא

 ...ףלח ןטימ סנייז ןעכָאפ סָאד ןוא ןעלגילפ עצרַאװש ענייז טימ תומה ךאלמ

 "קובי:רבעמע ןופ ןגָאז שינעמכַאפ ןייז טלעטשעגּפָא טָאה אנכש םולש 'ר

 קילַאג-סָאװטע ךיז טָאה ןַאמ-אשידק-הרבח ַא ןופ םינּפ טעװעטרַאהעג ןייז .סױרַא

 :הצלה רערעטיב ַאזַא ןיא טעסַאמירגרַאפ

 ..."טחושל טחשו תומה ךאלמ אתאו; םיוקמ טרעוװ רעטציא

 ןבעגעגוצ םורפ רעטייווצ ַא טָאה --- ןפלעה ןיוש לָאז ךרבתי םשה ,יאוולה ---

 --- -- !*תומה ךאלמל טחשו אוה ךורב שודקה אתאו; ןרעוװ םיוקמ ןיוש לָאז'ס זַא --

 ,שינעלכדָאכ ןייז טכַאװשעגּפָא רעמ ץלַא לָאמַא סָאװ לייוורעד טָאה ססוג רעד

 דלַאב ןוא ,ףָאלש ןקיאור ַא ןיא יוװ ןגיל ןבילבעג ןוא סעזיױּפ טכַאמעג רעטּפָא ץלַא

 ,ךיז ןדײשּפָא ןייז רַאפ ןבעגוצוצ סעּפע טַאהעג ךָאנ טלָאװ רע יוװ טּפַאכעגקירוצ ךיז

 ןוא ססוג ןופ םינּפ ןפיוא קילב ןפרַאש ַא ןָאטעג אנכש םולש 'ר טָאה לָאמ סעדעי

 ךיז רע טָאה ,"ןייז וצ ףרַאדַאב סע יוז, טייג ץלַא זַא ,ןעוועג טילחמ טלָאװ רע יו

 ...ןברק ןייז ףיוא קידנטרַאװּפָא ,טרָא ןייז ףיוא טצעזעגקירוצ

 ןבָאה ןגיוא יד .ןרעו וצ הרוצ-הנתשנ ןביוהעגנָא טָאה ססוג ןופ םינּפ סָאד

 ךיז -- ליומ סָאד ,ןעיצסיוא ךיז -- זָאנ יד ,ןצָאלגסיױא ךיז קידרעזעלג ןעמונעג

 -רעוו --- זדלַאה רעד ,ָארג-שידרע ןרָאװעג זיא טיוה יד ,ןלַאפנייא ןוא ןעמירקסיוא

 .ןקיטש םוצ ךיז קידעג

 טימ טלעטשעגקעװַא ךיז ןוא טרָא ןופ ןעגנורּפשעגפיוא זיא אנכש םולש 'ר

 ךיז טָאה םינּפ ס'ססוג ןופ .ססוג ןופ םינּפ םעד ןגעקטנַא ןקילב עקידנזיּפשנײרַא

 םעד ןשיוװצ רָאפ רעטציא טמוק סָאװ המחלמ ערעווש יד ןענעײלּפָארַא טנעקעג

 טָאה סע .ףוג ןופ ןדײשּפָא טשינ ךיז ליוו עכלעוו ,המשנ רעד טימ תומה:ךאלמ

 סָאד רעבָא ,טנערבעגסיוא ןיוש זיא בלח רעד :טכיל קידנקנַאצ ַא יו ןעזעגסיוא

 יד ןופ תיחולחל-סטעפ לסיב סָאד סיוא ךָאנ טגיוז לטיונק עקישַא עלעקערב עטצעל

 ...ןבעל ןָא ןייצ ןוא לגענ טימ ךיז טרעמַאלק ןוא לרעכעב-רעטכייל םניא סערַאּפש

 א םיוק-םיוק ךָאנ טעילט טָא .ןרָאװעג רעכַאװש ץלַא ןקנַאצ סָאד זיא לָאמַא סָאװ

 ,שינעּפוטש ןוא טפַאשגנע ןַא זיא בוטש ןיא .עלעמעלפ קידנטכייל-טשינ-רעמ ,ָאלב

 ,ןזָאלב-רפוש רַאפ יװ ,ןשידיי-דניק א רַאפ יו -- ליטש רעבָא

 ַא סיוא ךיז טסיג םינּפ ןפיוא ,ןּפיל יד טימ זָאלב ןכַאװש ַא טיג ססוג רעד

 .גנוכיירגרעד-קילג רעטסכעה רעד ןופ יו לכיימש-הניכש רעטלַארטשעצ
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 ,סיוא-ףור ַא אנכש םולש 'ר טוט -- !דחא יד וניקלא יד ,לארשי עמש --
 יירשעגסיוא דעקיטכעמ ַא סוא-טלַאש --- !דחא 'ד וניקלא יד ,לארשי עמש --

 ַא ןוא סעמזַאּפס עקיד'מיואמ סיוא-ךכערב ףיורעד ךיילג .רעליימ סנעמעלַא ןופ

 "ץרַאה ַא ךיז טרעה רענעמ יד ןשיווצ ךיוא רעבָא .רעבייוו יד ןשיווצ ןלַאפ-תושלח

 .ןייוועג קידנציילפ-ןרערט ,קידנדיינש

 יז ,ןעוט ייז .רטפנ ןופ טעב םורַא ךיז ן'קסוע ןשטנעמ ענייז טימ אנכש 'ר

 ןקיד'הנשה-שאר-ברע ןופ ןוגינ ןטימ ןגָאז ,ןגָאז ייז ןוא .ןעװעדנַאמָאק ןוא ןלעפַאב

 ןָא ןטיש ,שיט םעד קעװַא ןקור ,בוטש רעד ןיא ץלַא ןפרַאוועצ יז ןוא ."םירדנ-תרתהפ

 ,דרע רעד ףיוא יורטש

 ןוא ןייוועג ןסיורג טימ ,טעב םוצ ךיז ןּפוטש עלַא .ײרערָאּפעג רעווש ַא טרעוו טָא

 ַא טימ טקעדעגרעביא ,דרע רעד ףיוא ןבױהעגּפָא רטפנ רעד טגיל ןיוש ,הללי

 תויכב ןוא תוללי יד .סנּפָאקוצ טכיל עקידנענערב ייווצ טימ ןוא טנַאװעג ץרַאװש

 סױרַא ןוא ןיידַא ,טלַארּפעגפױא ןיוש ןעייטש ןריט יד .םימשה בל דע ןכיירגרעד

 .יי"תומה םויב ןוטלש ןיאק רקפה ןיוש זיא ץלַא ,טרעטשעגמוא

 ןוא טקירד סָאװ ,לטעטש ןפיוא טגיײלעגפורַא ךיז טָאה רעיורט רערעווש ַא

 ,רַאמשָאק רעטפַאהליודג ַא יוז טמעלק

 לַאווָאק אנכש
 ("ןוז סלַאווָאק םעד, גנולייצרעד רעד ןופ טנעמגַארפ)

 -עג ַא ,רעטסוי ַא -- קַאטסָארּפ ַא ,לַאװָאק אנכש זיא ּפיט רענדָאמ-הנושמ ַא

 רעצנַאג רעד .בושי ןופ שטנעמ ןייק יו טשינרָאג --- םשוגמ ןוא יור .רעטעווָאק

 ףרַאד'מ .םרָאפ ןייק טשינ ךָאנ טָאה סָאװ ,ןזייא עלירב ַא יוװ זיא רענייז לעטשעג

 ,טלַאטשעג ַא סעּפע ןגירק לָאז סע ןענַאװ זיב ,ןדימש ןוא ןדימש ךס ַא ךָאנ סע

 רעטצעזעג-קירעדינ ַא :עינשזוק ןייז ןופ עדלַאװָאק יד יװ זיא רע . . . הרוצ ַא

 { רילָאק רעװַאשז ןופ טנעה ןוא םינּפ .דרָאב רענעטָארד-טרַאה ַא טימ : רעוויסַאמ ןוא

 טיוה ןיא ןסעגעגנייא ףיט םיא ןענייז רעװַאשז ןוא סעשזַאס ,סייווש רענעקַאברַאפ

 -קיצניוו ךָאד רע זיא ,ץחרמ ןקידקיטיירפ ןכָאנ ,תבש וליפַא זַא ױזַא ,שיילפ ןוא
 | . . . רעקיד'הרוצ-שישטנעמ ,רערעטיול ןרָאװעג סָאװ

 ,שינלזג ,ערטסיב ױזַא סױרַא םיא ןופ דימת ןעלקניפ ןגיוא ענייז

 ףיוא ןלַאנק-רעמַאה ענייז יו ,טרַאה-שילַאטעמ ,םשוגמ ןוא יור --- לוק ןייז |

 .הרובג רענעלָאטש טימ ןיירַא טעילַאװ רע עכלעוו ןיא ,סנזייא עטילגעגנָא יד
 ןשיווצ ןופ סױרַא ךיז טסייר סע :ַאזַא זיא לוק סָאד סָאװ רעדנואוו ןייק טשינ

 -טשטּפָאקרַאפ ןוא עטרַאה ענייז ןשיווצ ןופ ,שינעטכידעג"ןטָארד רעקידרעװַאשז ַאזַא
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 וצ ךעלנע זיא סָאװ ,ליומ ןטנפעעצירעטסניפ ןייז ןופ ןוא סעצנָאװ-ןוא-דרָאב עט

 -רעייפ רעד טייטש סע ואוו ,ףיט רעד ןיא טרָאד ,עינשזוק רעקידכשוח:קישזַאס ןייז

 . . . קַאזיזָאלב ןטימ ןעמיוק

 רעטנוא ,לקירב עמַאס םייב ,טָאטש רעד רעטניה אנכש רע טניואוו ןעניואוו

 -טנעּפשעג ַא טכַאנייב ןבָאה ,עינשזוק יד יװ ,הריד יד ,עינשזוק ןייז טימ ךַאד ןייא

 ץיּפש םוצ זיב ןטנוא ןופ טעילַאמסרַאפ-קידענװַאלג ,תלוּפמ ַא :ןעזסיוא ןשירעט

 ענעבָארגעגנייא דרער'ד ןיא ייווצ ןשטרַאטס ריט רעד רַאפ ןסיורדניא .ןעמיוק

 -עגנָא זיא םורַא ,ייז ןוװָאק םייב דרעפ ןדניבוצוצ ,ןעגניר ענרעזייא טימ סעּפולס

 ַא ןיא .ךָארב-ןזייא ,סנזייא-רעקַא ,רעדער עבלַאה .סנגָאװ ענעכָארבעצ טימ ןפרָאװ

 ןשירעמיורט ןופ ןסָאגַאב ,ןגייווש ןקידנפָאלש ןיא ץלַא טגיל םורַא ןעוו ,טכַאנ-הנבל

 ַא ,סױרַא לּפמוז ןקידשופיע ןופ ,לקירב ןרעטנוא ןופ ךיז טגָארט ,ןייש-רעבליז

 -רַאפ ןופ יו ,תולוק עכעלגנַאב-קידנגָאנ עכלעזַא טימ ,ײרעקָאװק-עבַאשז שילַארָאכ

 / + * . ןוקית ַא ןכוז סָאװ ,סױרַא עלקה-ףכ ןופ תומשנ עטלגָאװ

 -רַאּפ רעטניה ןופ יירעליבעג-טניה טימ -- עשיאיוג ַא טנעגעג יד זיא וצרעד

 עלָאּפ עשידיי א זַא ,סױרַא ןוועילכ ןופ ןשטּפילכ ןוא ןשטקירכ שיריזח ןוא סענַאק

 ,סעקסיּפ עשיטניה-עשיטימעסיטנַא יד רַאפ ,תושפנ-תונכס טלעטשעגנייא ָאד זיא

 ,הנויח ןייז ןענַאד ןופ טיצ ןוא ָאד טגנערברַאפ ,ָאד טבעל סָאװ לַאװָאק אנכש

 ,סיוא רעבירעד טמוק .טפול רעשיא'יוג-דמערפ רעקיזָאד רעד טימ טּפַאזעגנָא יו זיא

 -ץוחמ ןוא טייקדמערפרַאפ ןימ ַא ןָא-טגָאי הרוצ עקידמשוגמ ןוא עיור ןייז זַא

 .טייקיד'הנחמל

 -נָא ,ךיז טמוקַאב סָאװ קורדנייא רעכעלרעסיוא רעד זיולב זיא סָאד רעבָא

 -ַאשזרַאפ ןוא טעילַאמסרַאפ קידנעטש זיא רע סָאװ ,םעד תמחמ .ן'אנכש קידנקוק

 ךיז טכוד -- עלדַאװָאק רעד ןיא ןָאטעגנײרַא ןבעל ןוא ביל ץנַאג ןייז טימ ,טרעוו

 וצ עצרנ-דבע ןַא ,דרעפ-ּפעלש ַא רָאנ ,טשינ שטנעמ ןייק רָאג זיא רע זַא ,סיוא

 סָאװ ,המשנ עשידיי ,עמערַאװ ַא ,אנכש ,רע טָאה ןתמא רעד ןיא .עינשזוק רעד

 סָאװ ,רעמ טשינ .הרות-לוק ןסיז-ביל ַא רַאפ סיוא-טייג סָאװ ,טייקשידיי וצ טצכעל

 ,ץבעלָאש רעבָארג ַאזַא רעטנוא ןבָארגרַאפ זיא המשנ עשידיי יד

 עניימעג ןוא סעקַאטסָארּפ ערעדנַא ןופ שרעדנַא אקווד זיא תוגהנתה ס'אנכש

 ןשטּפערד ןעק רע סָאװ קחודב ,ץראה:-םע ןַא ןיילַא שטָאכ .ןכיילג סנייז ןופ טייל

 אנקמ טושּפ זיא רע .םירפס ןוא הרות ןיא טבילעגנייא קידלַאװעג רע זיא ,ירבע

 -עלַאב עשלטעטש טשער יד וצ ןכילגעג טשינ זיא ןוא ,רפס-יעדוי ,הרות"ינב יא

 ,.."םידיחס, יד ,"סרענרעל; יד ,תומ תאנש טנייפ ןבָאה סָאװ ,םיצראה-ימע -=- סענַאב

 םותי רעקידכעלייק ַא :ץרַאה ןיא עידעגַארט ַא ןבעל ץנַאג ןייז טגָארט אנכש

 ,הכאלמ וצ ןבעגעגּפָא ירפ רעייז םיסּפורטוּפא עש'להק םיא ןבָאה ףיואיזייוודניק ןופ

 סָאװ טינ רעמ ,טְבערגרַאפ ןבילבעג רע זיא .הכאלמ ערעווש ַאזַא וצ ךָאנ וצרעד
 טָאה ,ןסקָאװעגרעטנוא זיא רע זַא .רפס ןרעביא הכרב ַא ןכַאמ ןוא ןענוװַאד ןעק רע

 : םיא ןרעױדַאב ןדיי עלעדייא יו טרעהעג רע



 ןעגנולייצרעד 250

 !ךָאיְדָא , . . "ױזַאק ןוא ןוז ס'מולשה-וילע לוולעוו 'ר --

 עדוי ַא ,דיי ַא ןעוועג זיא ,ה"ע ,עטַאט ןייז זַא ,ןרָאװעג ריואוועג זיא רע טניז

 טָאה -- ןיבר ַא וצ ןרָאפ וליפַא טגעלפ ןוא לביטש ַא ןיא טנװַאדעג טָאה ,רפס

 רע ןוא טייקידנסיוומוא ןוא טײקשילַאװָאק ןייז טקנערקעג ףיט קינייוװעניא םיא

 טּפַאכרַאפ םיא ןבָאה סָאװ ,סעקַאטסָארּפ יד וצ גנוטכַארַאפ ַא ןליפּפָא ןעמונעג טָאה

 רעלטעב ןשיװצ ךלמ-ןב רענעגנַאפעג ַא יו ןטכַארטַאב ןיילַא ךיז טגעלפ אנכש ,ךיז וצ

 ,בירעמ-החנמ ןשיװצ ,דיגמ ַא ןופ טרעהעג לָאמַא טָאה רע סָאװ לשמ םענייש ַא --

 טשינ ךיז רוחב סלַא ,הביבס רעייז ןופ ןרעטייוורעד ךיז רע טגעלפ ץלָאטש טימ ןוא

 ײסָאש ןפיוא טריצַאּפש טשינ ,ןעגנוי עליואוו --- תוכאלמ-ילעב יד טימ טרבחעג

 ןדער ךיז טזָאלעג טשינ ,ןרעקעינאב טקַאנקעג ןוא טעװעטנַארפעגסיוא ,ייז יו ױזַא

 -עג ןוא טפָאהעג ץלַא ץרַאה ןיא טָאה רע .רעטכָאט סקַאטסָארּפ ַא טימ ךודיש ַא

 לָאז רע ,ןייטשיב םיא טעװ טלעוװו רענעי ףיוא תוכז סנטַאט םעד זַא ,טביולג

 ַא ןרעוו ,טיצ םיא רעכלעוו וצ ,טמַאטש רע ןענַאװנופ הביבס רעד ןיא ןעמוקקירוצ

 .םעדייא ןַא ס'דיי ןשידיסח

 טימ .תליחת ןיא רָאנ טקיטייוועג ןבָאה ןליפעג עטלַא-טלַא עקיזָאד יד רעבָא

 -רַאטש ןעוועג ןבעל סָאד זיא ףוס-לכ-ףוס .טױטעגּפָא ןרָאװעג ייז ןענייז טייצ רעד

 רעטרעטלערַאפ ַא ןרָאװעג זיא רע זַא .ןעגנונפָאה עקיטומסיורג ס'אנכש ןופ רעק

 רעװ ןוא יאנג טימ רעוו -- רעליימ עשיטייל ןיא ןלַאפנײרַא ןביוהעגנָא ןוא רוחב

 -ןטשרע םעד ןָאט ןוא ןבעגרעטנוא ךיז טזומעג רע טָאה --- סָארדרַאפ ןעמורפ טימ

 ,ךודיש ןשיקַאטסָארּפ ןטסעב

 : ןָאטעג רדנ ןקיליײה ַא ןצרַאה ןיא רע טָאה סלָאמַאד ןוא

 ךיא ןעק הסנרּפ רערעדנַא ןייק וצ ;רענעלַאפרַאפ ַא ןיוש ןיב ךיא ,אלימ --

 רעדניק עניימ רעבָא ,טעּפשיוצ ןיוש זיא ןענרעל ןצעז ךיז טציא ןוא ןעמענ טשינ ךיז

 | ! םינבר רַאפ ,םינדמל רַאפ ןכַאמ ךיא לעוו

 רעד ןוא ,הנותח רעד ךָאנ סנגרָאמוצ טשרעהַאב םיא טָאה רדנ רעליטש רעד

 ,טפָא ץנַאג .ףוג ןקיטכעמ ןייז ןיא תוחוכ עיינ ןסָאגעגנײרַא טָאה רדנ רעקיזָאד

 ןגעלפ ,עדלַאװָאק רעד רעביא ןגיובעג ,עינשזוק רעקידכשוח רעד ןיא קידנעייטש

 לכיימש ןקילעזקילג ַא ןטכיײלַאב ,קַאז-זָאלב םענעטערטַאב ןופ ןקנופ עקידנעילפ יד

 ןגעוו טריזַאטנַאפ אנכש סלָאמַאד טָאה סָאד .םינּפ טעילָאמסרַאפ-קיסייװש ןייז ףיוא

 | ,םינבר -- ןיז ,הרות ידמול -- ןיז : קילג קיטפניק ןייז

 רערעכעה רעד וצ קירוצ געוו ַא ןטערטסיוא ןעמונעג סנטיײצַאב טָאה אנכש

 םייב ןעניואוו זומ רֶע -- ,פרַאװקעװַא טשינ רע ןעק הכאלמ יד ביוא .הביבס

 !חמחלמ --- הסנרּפ .ּפָא סנטסיימַא ךיז ןלעטש ןוא ךרודַא ןרָאפ ןרעױּפ עלַא ואוו ,ײסָאש

 ,סעקַאטסָארּפ ,טייל עבָארג יד ןופ שרדמהיתיב ןיא ןרעדנוזּפָא ךיז רעבָא רע ןעק

 "עג ןוא סעקשטירב ,ךעלקעבערשז ,דרעפ ןגעוו רָאנ ןענייז ןסעומש ערעייז סָאװ

 -לוש ןפיוא סױרַא ךיז ןצעז סעקַאטסָארּפ הרבח ןעוו ,בירעמ"-החנמ ןשיווצ .ןענַאּפש

 סמענעי ןופ רעטלע יד ןוא טרעוו יד ןצַאש : ןטײקבָארג ײלרעלַא ןרעדױלּפ ןוא ףיוה
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 ףרַאד וק ס'מענעי ןעוו ןוא טיג וק ס'מעד ךלימ לפיוו ,*עדַאינג, סמענעי ןופ ,דרעפ

 רעייא לפיוו ןוא ,זנעג עטעשַאּפעגסױא ס'מעד ןגעוו ןענעק'ס לפיוו ;ןבלעק ךיז

 ךיוא זיא -- ףָאטשידייר סיוא רָאג ןיוש טלעפ'ס זַא ןוא : רעניה סמענעי ןגייל'ס

 טייקשלַאפ יד ןוא טנוה ס'מעד ןופ טפַאשיײרטעג רעד חכמ ךיז ןלייצרעד וצ טכער

 רע .אנכש ךיז טרעטייורעד ןעיײרעדױלּפ עכלעזַא ןופ טָא -- ,ץַאק סמענעי ןופ

 ןעק לָאמַא ןוא .ןּפיל יד טימ סעּפע טלמרומ ,לוש רעלעקנוט רעד ןיא ןציז טביילב

 : סעקַאטסָארּפ עקימורַא יד סיוא-טרסומ ןוא ןשרעהַאב טשינ ךיז רע

 רעסעב טשינ !ןסעומש רעדניק ןופ סעטַאט ,ןדיי ענעסקָאוװרעד סָאװ ןופ ---

 ?טנרעל ןעמ יװ ןרעה ,רעיוא ןַא ןגיילוצ רעדָא ,םילהת לטיּפַאק ַא ןגָאז

 :סױרַא סעקַאטסָארּפ-לדער ןופ ןעלגָאה טמענ ּפָאק ס'אנכש ףיוא

 א ןעוָאכסױא לי רע ?"שטנעמ םענייש, םעד וצ טשינ ץטע טגָאז סָאװ ---

 ! ָאכ-ָאכ-ָאב ! בר ַא ןוז

 ! ךוילָאמס --

 ! עוָאקדָאּפ עשידרעפ --

 -טנַא ,ןפָאלעגרעביא םיא זיא ץרַאה'ס ןעוו טונימ ַא ןיא ,לָאמ ןייא טָאה אנכש

 ךימו ףכית סע רענעי טָאה .הלגע:לעב ןבואר רַאפ ןבערטשיץרַאה ןייז טקעלּפ

 ןסעװָאטַאק ןוא קזוח ףיוא ןינע ןַא סָאד זיא םויח-דע ןוא טקיוּפעגסױא

 רעמכָאנ ךיז טָאה רע ,אברדַא ,ןופרעד טכַאמעג ּפַאנק ץנַאג ךיז טָאה אנכש

 ןוא ןשינעשטוקרעד עלַא יד ךָאנ .רעביירט-קזוח ענייז ןופ ןרעטייוורעד ןעמונעג

 ןוא לוש רעשידגנתמ רעד ןופ ןצנַאגניא קעװַא לָאמנייא רע זיא ךעלטרעווכעטש

 ,ריט רעד ייב ,קנַאב קע ןפיוא ,לביטש ןיא .ןינמ ןשידיסח ןטימ ןענווװַאד ןביוהעגנָא

 טָאה'מ זַא ,ךעלקילג ןעוועג זיא ןוא תילט ןבָארג ןיא טליהרַאפ ,ןסעזעג רע זיא

 טעװעלַאשזעג טשינ טָאה רע .הילע ןַא טימ ןעוועג הכזמ לבוי ַא ןיא לָאמַא םיא

 רע טגעלפ ןענװַאד ןכָאנ .יאבג םעד טגנערבעג סע ןיײילַא ;טכיל ןייק ,רדנ ןייק

 ןעוועג ןוא טייז ַא ןָא ןענַאטשעג זיא ,ן'שודיק ףיוא רעטצעל רעד ןטניה ןופ ןעיצכָאנ

 ךיז רע טָאה דימת .ןכַאמ-וצ-שודיק טגנַאלרעד םיא טָאה'מ זַא ,רַאבקנַאד םוטש

 .םירפס-ןוקית ףיוא רעייטשוצ ןייז ןגָארטעגקעװַא ,חרוא ןַא ןעמענוצמייהַא ןסירעג

 רעטנוא ןדעי ןכָארקעג רע זיא ,"הכרבל ונורכז םיא; ךָאנ הדועס:טיײצרָאי ַא ףיוא

 .הרות ינב ,ןדיי עלעדייא ןופ ןטָאש ןיא ןציש ךיז ןזָאל םיא לָאז'מ יבַא ,לגענ יד

 אנכש : ןייב ןוא טוה ןעמוקַאב וצ ןביױהעגנָא םולח ס'אנכש טָאה זייווכעלסיב

 -ל'מינּפ-רָאלק ַא ,עלעגנוי ןייז ןענװַאד םוצ תבש ןעגנערבטימ ןעמונעג ןיוש טָאה

 טָאה עלעגנוי עטנחַאב סָאד .עלעטיה ןטעמַאס ןוא ךעל'האּפ עטקָאלעג טימ ,סקיד

 ךעלגנוי עשידיסח עט'תואּפַאב ,עקידלטיהיטעמַאס ,ערעדנַא טימ טשימעגסיוא ךיז

 רעד וצ ,ןָאנבױא םוצ רעכעה ,רעכעה ןגױצעגפורַא יו ױזַא ץאנכש טָאה רע ןוא

 .וצ טנַאװ-חרזמ

 / ."ָאבא הכזמ ארב;

 -רַאפ ןוא טרעלעהרַאפ יו סעּפע טָאה למינּפ רעטיול ןייז טימ עלעגנוי סָאד
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 רעניילק רעד .םינּפ סרעטָאפ ןייז ןופ טייקצרַאװש עטעשטּפָאקרַאפ יד טקיטכיל

 -ןביוא זיולב ךָאד זיא טייקצרַאװש סישעטַאט ןיימ, :ןשטייטסיוא יװ ןָאטעג טָאה

 :םירישה-ריש ןיא טנרעל ןעמ יוװ ױזַא ,ךרוד-ןוא-ךרוד הלילח טשינ ןוא ,קיפיוא

 ,עלעגניי סָאד ,ךיא :היאר אהו ..,"שמשה ינתפזשש ,תרוחרחש ינאש ינוארת לא;

 !ךעלגנוי-רדח עשידיי עלַא יו ,סייוו-רָאלק ,סייוו ןיב

 ןוא דיירפ ס'אנכש ןסקָאװיג זיא -- י"שר ןוא שמוח ןיא ןסקַאװ סלגנוי ןטימ

 טסעפ ױזַא טייקכעלקילגרעביא ןופ אנכש סע טָאה לָאמנייא טשינ ,ץרַאה ןיא קילג

 סעינָאלד עקיגנַאװצ ענייז טימ טרעמַאלקעג סע טסעפ ױזַא ,טסורב ןייז וצ טקירדעג

 . . . ןקירדרעד וצ סע הלילחו-סח רועיש --

 רעקעב לדוי 'ר

 הרוצ רעייז טימ ןבָאה עכלעוו ,לטעטש ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה םידיחי עטלייצעג

 עלעדייא לסיב'ס ןעוועג ןענייז סָאד :רעהַא ָאד טסַאּפעגנײרַא טשינ ךיז ירמגל

 ,עװָאזַאר יד טָאטשנָא ,ןגיוא עקידהמשנ ןוא רעטכיזעג עקיטיוהכיילב טימ הרות ינב

 ,עשלטעטש טשער יד ןופ ןגיוא עקידרעסַאװ ,עּפמעט ןוא רעמינּפ עטישַאב-ןעיילק

 ןרָאי ןופ ףיול ןיא רָאנ ,ָאד ענעסעזעגניײא-טלַא ןייק ןעוועג טשינ עקַאט ןענייז סָאד

 ןקיד'תוצראה-םע ,ןטבערגרַאפ ןקיזָאד ןיא ,ןטנעגעג ענעדישרַאפ ןופ עטרעגלַאװרַאפ

 .סמעדייא סלַא --- ןיירַא לטעטש

 -רַאפ רעקימורַא רעד טימ טשימעגסיוא טשינ ךיז ייז ןבָאה ןבעל עצנַאג סָאד

 ןענייז ךוליה ןקיד'תומיענ ןוא רעדילג עלעדייא ,עניד ערעייז טימ .הביבס רעטרעױּפ

 ערעװש ןוא טנעה עקידלצרָאו ,עסיורג יד וצ הריתס עקידנעיירש ַא ןעוועג יז

 טכַאמעג רעבירעד ןבָאה ייז .עקיטריבעג עשלטעטש טשער יד ןופ ,סיפ עשיסקָא

 , . . דלעפילפָאטרַאק ַא ןטימניא ןזיור עטעשזדנָאלברַאפ ןופ םשור םעד

 -עג ןכלעזַא טימ ךיז ןעמ טָאה ,ןעמוקרעהַא סנקיצנייא ןדעי ייב ,תליחת ןיא

 ןופ ןבערטש עטסכעה סָאד םירָאװ ,ץפח רַאבטסָאק ַא ,גנוריצ ַא טימ יוז טעקצַאצ

 -מורַא ןופ עינַאװערָאה ערעווש עצנַאג ןייז ןוא ןַאבעלַאב ןקיד'תוצראה-םע ןכעלטיא
 ,ןדיוב עקידנּפירקס ענעדָאלַאב-רעווש ףיוא סנגעוורעטניה ן'תעל-תעמ ךיז ןקילט
 טרעדנוה רָאֹּפ ַא ןעלמַאזוצנָא :ןעװעג זיא ,קעּפ ןוא קעז ,סנטסַאק ,רעסעֿפ טימ
 ןַא רַאפ רוחב ןטוג ַא הבישי ַא ןופ ןעמענסױרַא ןוא רעטכָאט ןייז רַאפ ןדנ לבור

 םענעדלָאג ַא םיא ןבעג ,סיפ זיב ּפָאק ןופ םיא ןעיינַאב ןוא ןדיילקַאב ,םעדייא

 חוכ ןבעגעג טָאה םיורט רעקיזָאד רעד .טסעק רָאי רָאּפ ַא ןוא טייק ַא טימ רעגייז
 ;סעציילּפ יד ףיוא קעז ןוא קעּפ ןּפעלש וצ ;גנַאל"ןרָאי דרעפ ַא יו ןעװעצַארּפ וצ
 -סױרַא ,טיורב ןקורט קיטש ָא טימ טָאטש רעסיורג רעד ןיא געט עצנַאג ןעמוקוצּפָא
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 ךיקרָאג ַא ןיא ןײגוצנײרַא ךיז ןעניגרַאפ טשינ ןוא ענעשעק רעד ןופ טּפינקעג

 רָאּפ עיינ ןייק ,שובלמ יינ ןייק לָאמנייק ךיז ןכַאמ טשינ ;קינּפורק רעלעט ַא ןסעּפָא

 יד םעזוב ןיא ןעמערַאװ וצ ידכ ץלַא :עטַאל ַא ףיוא עטַאל ַא ןייג רָאנ ,לוויטש

 רַאפרעד ךיז טעוו'מ סָאװ ,קילג ןקיטפנוקוצ םעד רַאפ ןטָאנקנַאב-טלעג עטצעפרַאפ

 . . . ןפיוקנייא רעטעּפש

 -עגייא רעד ןופ ליפעג סָאד ןגעלעג זיא ןַאבעלַאב ןדעי ןופ קנַאדעג ןּפמעט ןיא

 עדנעמוקכָאנ ענייז ןרענייפוצסיוא טבערטשעג רעדעי טָאה רעבירעד .טייקיטשינ רענ

 טשינ ךעלקינייא יד שטָאכ ןלָאז :סוחי ןוא הרות טימ ךיז ןייז ךדשמ ךרוד תורוד

 . . . רע יװ .ּפָאק ןטּפָאטשרַאפ ַאזַא טימ ,םשוגמ ױזַא ןייז

 טבעלעגנייא ךיז סמעדייא-טסעק עקיזָאד יד ןבָאה ,טייצ רעד טימ ,זייווקיצנייא

 יד טימ ןעלדנַאה ןעמונעג ,ןעמָארק ךיז טנפעעג ,םיבשות ןרָאװעג ,לטעטש ןיא

 ןײלַא וליפַא ,לדנַאװ-לדנַאה ןופ םיגהנמ עשלטעטש עלַא טכַאמעגכָאנ ,םירעיוּפ

 סָאד .ןירַא רעלכיײּפש ןיא ןגָאװ ןופ עציילּפ רעד ףיוא ,קַאז םעד ןּפעלשוצּפָארַא

 יירפ ןרָאװעג זיא ןעמ רָאנ יוו ,הסנרּפ ןיא ןייז קסוע ןתעשב זיולב -- רעבָא ץלַא

 עקיד'םשוגמ עלַא יד טימ אשמו-עגמ עּפַאנק ַא טַאהעג ןיוש ןעמ טָאה ךיז רַאפ

 .שטנעמ-הרות ןלעדייא ןַא רַאפ טסַאּפ סע יוװ ךיז ןטלַאהרַאפ ןוא םיכרד

 ךיז ןבָאה ,ףרָאד ןפיוא ןעלדנַאה ןוא רחסמ-האובת ,יירעמערק וצ זיולב טשינ

 ןבָאה לייט .טסעק סרעווש ןופ ןײנּפָארַא ןכָאנ ,הרות-ינב סמעדייא עכלעזַא טּפַאכעג

 ַא ןייזּפָא ןכָאנ .ןגָאװ ןוא דרעפ םוצ -- וליפַא ןוא ,הכאלמ וצ ןעמונעג ךיוא ךיז

 ןענייז ,ןבעל ענשַאּפערָאה רעש ַא ןופ הביבס רעד ןיא ,לטעטש ןיא רָאי רָאּפ

 ןבָאה ןוא תוחּפשמ-ילעב ןרָאװעג לייוורעד ןענייז עכלעוו ,ךעלמעדייא-טסעק עכלעזַא

 ןרָאװעג -- ?זדלַאה ןפיוא ןייטשלימ ַא; ןוא ךעלרעדניק עכעלטע וצ טַאהעג ןיוש

 ,טזָאלעג ךיז טָאה סע סָאװ וצ ךיז ןעמונעג ןוא ןבעל ןופ ךָאי ןיא טנַאּפשעגנײא

 ,רעקעב לדוי 'ר ןעוועג עקַאט זיא ייז ןופ רענייא

 רעסיורג ןוא רוחב רעטוג ַא סלַא הבישי ַא ןופ טכַארבעגרעהַא ןרָאװעג זיא רע

 ס"ש ,הרות שזַאגַאב ןשּפיה ַא רע טָאה ןירַא לטעטש ןיא טגנערבעגטימ .דימתמ

 -ּפָארַא .הדובעה לעו הרותה לע ןסעזעג רע זיא טייצ-טסעק עצנַאג יד .םיקסוּפו

 ןילַא ןוא רעדנוזַאב ןעניואוו ,ךיז רַאפ ןייז טזומעג ןוא טסעק סרעווש ןופ ןעגנַאגעג

 עטעקצַאצעגסיוא סָאד .רעקעב ַא -- ןרָאװעג רע זיא רעדניק טימ בייוו ַא ןייז סנרפמ

 ּפָאק ןופ רעטקילעמרַאפ ַא לסעג ןיא ןזיװַאב ךיז לָאמַאטימ טָאה למעדייא-טסעק

 ! ץלַא -- ןעמערב יד ,לדרעב סָאד ,לוויטש יד ,לטיה סָאד ,לטַאלַאכ סָאד : סיפ זיב

 זייווכעלסיב .ןלעזעג ןטלַאהעג רָאנ ,טעברַאעג טשינ ןילַא רֶע טָאה תליחת ןיא

 םייב ייס ןוא טייב רעד ייב ייס ,תוכאלמ עשירעקעב עלַא ןעמונעגרעביא רע טָאה

 ןטענקעג רע טָאה ןײלַא .הדובע עשירעקעב יד ןעוועג ספות רע טָאה לענש .ןוויוא

 ןפערט טנעקעג ןיוש םיא טָאה ןעמ .ןײרַא ןוויוא ןיא ןטיורב יד טקורעג ןײלַא ןוא

 עסיוורָאב יד ףיוא סעשטּפַאל עטקילעמרַאפ טימ ,סעקטַאג עליוה יד ןיא לסעג ןיא

 רעכעה טקורעגפיורַא לברַא-דמעה ענייז ןוא לטייב םענעריּפַאּפ ַא ּפָאק ןפיוא ,סיפ
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 קידנּפעלשכָאנ טעשטּפַאשטעג טָאה רע !רעקעב רענלָאּפ ַא -- סנגיובנלע יד ןופ

 יו םינּפ טלצנירעג ןוא ןגיוא עטיור טימ ,רענעפָאלשרַאפ ַא ,רעדימ ַא ,סיפ יד

 טימ שיוק ַא לסקַא ןפיוא טּפעלשעג רע טָאה לָאמליײט . . . גייט ןרויעגרעביא

 ןופ ךָאי ןיא םירבא ח"מר עלַא טימ טנַאּפשעגנײא ,ךעלעקצלַאז רעדָא טיורב

 | .הסנרּפ

 טנעקעג רעטייוו לוק-ןרעל קידהדמתה ןייז ןעמ טָאה רעבָא טייצ רעבלעזרעד וצ

 ,סגָאטרַאפ רעקיטכיר רעדָא ,טכַאנ רעד ןטימניא ןרעה

 ַא ןטענקרַאפ ןופ ךרּפ-תדובע רעד טימ יירעקעב רעד ןיא ךיז טקיטרַאפעגּפָא

 -- ערעשטָאק רעד טימ םיא טרַאשעגסיוא ןוא ןוויוא םעד טצייהעגסיוא ,לעמ קָאז

 -עגקעװַא ןוא קילעקעיּפ ןפיוא ןכָארקעגפױרַא סרעקעב ערעדנַא יװ ,טשינ רע זיא

 ךיז טעװ ןוויוא רעד ןוא ןרעי גונעג טעװ גייט סָאד ןענַאװ זיב ,ןפָאלש ךיז טגייל

 ןקידנבענרעד ןיא ןיײרַא זיא ןוא יירעקעב יד ןסָאלשרַאפ טָאה רע רָאנ ,ןעילגנָא גונעג

 . . . תופסות טימ ארמג ןענרעל ךיז טצעזעגקעװַא ,שרדמה-תיב

 ןרעיוט ןוא ןריט ןענייז םוטעמוא ןעוו ,טכַאנ רעד ןופ טייקליטש רעד ןיא

 ךיז ןבָאה ,ךרָאש ןייק ,סּפיּפ ןייק טשינ ןעמ טרעה ץעגרע ןופ ןוא טרעמעהרַאפ

 ךרוד .רענעט-ארמג עטקנעברַאפ ,עקיצרַאה לטעטש ןרעביא ןגָארטעצ לָאמַאטימ

 ןקידנסיורד ןיא ןסירעגסױרַא ךיז טָאה סנדָאל-שרדמה:תיב יד ןופ סערַאּפש יד

 ןטכױלַאב טָאה לטכיל סָאד .שיט ןָא טפירטעגנָא ,לטכיל ַא ןופ ןייש רעד ךשוח-קָאטש

 לדוי 'ר הדמתה סיורג טימ טלקָאשעג ךיז טָאה ריא רעביא ןוא ארמג עטנפעעג ַא

 : רעקעב

 ןטימ ןיא ןוגיניארמג רעקידתוקיתמ ןייז טָאה -- !ןנבר ונת ,יוא ,יוא --

 רעד רעביא לוק-רעדיוו ןטייוו ַא טימ ןעגנולקעגּפָא שרדמה:תיב .ןקידייל ןקיטכַאנ

 ,ןוגינ רעד .לטעטש ןשידיי םענעפרָאװעצ:רעטיש ןופ טיירב ןוא גנעל רעצנַאג

 עקידנפָאלש טקעוועג טָאה ,תולכיה עשילמיה וצ רעטקנעברַאפ ַאזַא ,רעקיצרַאה אזַא

 ,סרעגעלעג יד ןופ עקידנגיל-ךַאו ןבירטעגּפָארַא ןוא

 ס'רעקעב לדוי 'ר טָאה -- ?ןרָאי יד ךיא ףָאלשרַאפ סָאװרַאפ ,דלַאװעג ---

 .ןדיי ןדעי ייב שפנה-ןובשח טקעוװעג ןוגינ-ארמג |

 -ניא טָאה .רעטניוו ייס רעמוז ייס ןעוועג גהונ ױזַא ךיז טָאה רעקעב לדוי 'ר

 רעסַאװ סָאד זיא רויכ ןיא שזַא ,טסָארפ עקידַארג-קיצרעפ ַא ןעירב טגעמעג ןסיורד

 רעטציהרעד ַא .ןיירַא שרדמה:תיב ןיא ןעמוקעג רע זיא -- ,ןרָאװעג ןריורפרַאפ

 -קעװַא ןוא סעקלַאּפַאז טימ טכיל ַא ןוא ץלעּפ ַא ןעמונעג רע טָאה ןוויוא-קַאב ןופ

 ןביוהנָא ןסיורדניא טָאה סע ןענַאװזיב ,העש עכעלטע ףיוא ןענרעל ךיז טצעזעג

 ןוויוא ןיא ןטיורב יד ןקוררָאפ ןיוש טזומעג טָאה ןעמ ןוא ,גָאט ןפיוא ןעָארג

 , + + ןיירָא
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 ?טשפ עטשרע סָאד

 ("אתוקניד אסריג; ןופ)

 רע ; םירוחב ענעסקָאװרעד טימ ךיילג ןייז וצ ,זיא רעגַאב רעטסערג סעלעבייל

 ואוו ןסיוו ,"?ןענעייל, ַא ןײלַא ןכַאמ ,א"שרהמ ןוא תופסות ןענרעל ןיוש ךיוא לָאז

 הוצמ-רב ןייז ,לטרַאג ַא ןוא לּפַאק ַא ןגָארט ,ןשימוצפיוא "םישרפמ, לקיטש ַא

 . . . ןינמ וצ ןייז ףרצמ םיא לָאז ןעמ ןוא

 סָאד ,טייקכעלניילק ןייז טליפרעד רע ןעוו ,עלעבייל טדייל ןייּפ עטסערג יד

 ןזָאל טשינ סָאד ,עלעגנוי ןיילק ַא רעביא יװ םיא רעביא עמַאמ-עטַאט ןופ ןרעטיצ

 ,םירוחב עלַא טימ ךיילגוצ ,שרדמה תיב ןיא קיטשרענָאד ןייז-ףיוא םיא

 סעלעבייל ןופ עטַאט רעד טכַאל -- !לקַאשטרוק סָאד ןָא רָאנ ס'טקוק --

 ליוו רע ,ןָאה רעקיטרַאפ ַא יו ןעיירק ןיוש ךָאד ליוװ רע -- ךיז ןסיורג וצ קשח

 "ןױשרַאּפ רעשידלעה; סָאד וטסיב טלַא יוז !םירוחב ענעסקָאװרעד וצ ןכיילג ךיז

 ? דמלמ-יקדרד םעד עלעוולעוו ןופ ןעמונעגּפָא ךיד טָאה'מ יוװ ,זיא גנַאל יוװ ? רעניימ

 ריבורּפ . . . תילטב ןיזחוא םינש ןופ "עלעטסעק, ןופ טייוו סעּפע ןיוש טסלַאה

 | .. . ?ַאה !תופסות ַא ןענרעל וצ רָאנ

 זַא ,ךיז ייב ןלַאפעג ןוא ןיילק ױזַא דייר-לוטיב סנטַאט ןופ טרעוו עלעבייל

 טמעלקרַאפ סע .טלייצ רע סָאװ ,רָאי טכַא יד ןופ רעגנוי ךָאנ ךיז טליפרעד רע

 םיא טסירדרַאפ סע .גנוי ױזַא זיא רע יאמלה ,גנוקנערק ןופ לצרעה םייב שזַא םיא

 טימ ןרָאװעג ןריובעג ןוא טרעדעפעג ךיז טָאה יז סָאװרַאפ ,לרעטסעוװש ןייז ףיוא

 טּפוטש םוטעמוא ,ןסירעגסיוא לּפעצ סָאד ריא טלָאװ רע .םיא רַאפ רעירפ רָאי ייווצ

 . . . סיורָאפ ךיז יז

 ןעשעג םיא טימ ױזַא לָאז סע ןעװ זַא ,רע טכַארט רעגעלעג ןפיוא טכַאנייב

 רעביא טָאה סָאװ ,הדגה רעד ןופ הירזע ןב רזעלא יבר טימ יו רעגייטש ַא ,סנ ַא

 לָאז רע --- אישנ ןייז וצ יואר ןייז לָאז רע ידכ ,דרָאב עסייוו ַא ןגָארקעג טכַאנ

 . . . ןעװעג טלָאװ רע ךעלקילג יוװ ,רוחב רענעסקָאװרעד ַא ןרעוװ טכַאנרעביא

 ןייז ןופ ןייטשוצסיוא טָאה רע סָאװ ,םייוניע ךס ַא ,ךס ַא טרָאּפשרַאפ טלָאװ רע

 ,טייקשלעגנוי-ןיילק ןייז בילוצ ,הביבס רעצנַאג רעד ןופ ןוא עמַאמ-עטַאט

 םיאנת עקילייה עכלעזַא הכוז רָאנ ןענייז םיסנ וצ !סױרַא רעבָא טמוק סָאװ

 לָאמליײט סָאװ ,רע יווװ לגנוי קידניז ַאזַא טשינ רעבָא ,הירזע ןב רזעלא יבר יו

 ןטימניא לָאמלײט ךיז טליּפש ,ןיבר םעד ןוא עמַאמ-עטַאט טשינרָאג רע טגלָאפ

 טכַאמ ןוא רועיש םעד טשינ וליפַא ןעק ,שיט ןרעטנוא טנעה יד טימ ,ןענרעל

 . . . ןעק רע זַא לעטשנָא םעד זיולב

 רעד סָאװ סָאד -- יו הצע רעדנַא ןייק רעביא טשינ ןעלעבייל עקַאט טביילב

 ,לּפעק סָאד ןגיילוצ טוג ,הדמתה ןוא קשח טימ ןענרעל : ןגָאז יבר רעד ןוא עטַאט

 ַא ןכַאמ וצ ןבעג םיא ןעמ טעװ ,תופסות ןענרעל וצ ןביוהנָא לענש רע טעװ ---
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 ַא ןגָאז ןענעק ךיוא טעװ רע ןענַאװ זיב ,א"שרהמ ןענרעל רע טעװ ,"זענעייל;

 . . . ליטשּפ ַא ,ל'טשּפ

 יװ ןיוש ךיז טעז רע .ןוימד ןכייר ַאזַא ןופ ךיז ןעלקניפעצ ןגיוא סעלעבייל

 ,ךיז רַאפ ןיוש טנרעל רע ;לטרַאג ַא ןוא לטפַאק ַא ןיא ,רוחב רענעסקָאװרעד ַא

 ,סנגרָאמוצ עקַאט ןוא . . . !"יוליע ןַא רוחב ַא; :האנק טימ םיא ףיוא ןזייוו עלַא

 סע םירָאװ -- ,רעגַאב ןוא סיילפ טימ רע טנרעל ,ןיירַא רדח ןיא טמוק רע זַא

 . . .{ןײלַא םיא ןָא ןצנַאג ןיא ךיז טדנעוו

 לָאז גָאט רעדעי זַא ,ןזײרּפש טלָאװעג טלָאװ רע .קידלודעגמוא זיא עלעבייל

 | .ןסקַאװ ןייז ןיא יוניש עקידװעעזנָא ןַא ןעגנערב

 ךָאנ דלַאב .גנושַאררעביא עסיורג ַא רָאג ןעוועג טרעשַאב םיא זיא םיצולּפ ןוא

 ןענרעל ןעמ טעװ חסּפ דובכל זַא ,םידימלת יד ןעוועג עידומ יבר רעד טָאה םירוּפ

 ןטמיורטעג ןייז וצ גנורּפש ַא ןוא זיײרּפש ַא טליפרעד רע טָאה ןירעד *!ל'טשּפ ַא

 ,םירוחב ענעסקָאװרעד יד טימ ךיילג ןרעו הלעתנ לָאמנייא טימ טעוװ רע : קילג

 .ןעד רע זיא סָאװ; ,עסיורג יד ןשיװצ ןבייר ךיז ,ייז רַאפ לטב רעמ ןרעוו טינ

 יװ ןקוק םיא ףיוא ןעמ טעוװ -- *!ל'טשּפ ַא ןיוש טגָאז רע -- ?לגנויירדח ַא

 . . . ןכיילג ַא ףיוא

 קיטכיר טָאה סָאװ םירבח עלַא ןופ רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא עלעבייל

 טוג ךיז טָאה רע .טגָאזעג טָאה יבר רעד סָאװ ל'טשּפ םוצ ּפָאק םעד טגיילעגוצ

 למינּפ ןייז ,טגָאזעג טָאה יבר רעד סָאװ ,טרָאװ סעדעי ןורכז ןיא טצירקעגנייא

 רדח ןופ קידנעײגמײהַא .ארבס רענענַאטשרַאפ-טוג רעדעי ןופ טלַארטשעגפיוא טָאה

 רעד ייב ,גָאטימ םייב קידנציז ,לטשּפ סָאד טרזחעג געו ןפיוא ךיז רע טָאה

 םוש ןייק ןגעוו רע טָאה קידנעטש -- רעגעלעג ןפיוא ןפָאלשנייא ןרַאפ ,ערעשטעוו

 ,ליטשּפ םעד ןגעוו רָאנ טכַארטעג טשינ ךַאז ערעדנַא

 -חסּפ-ברע עטצעל יד טבעלעגכרוד עלעבייל טָאה דלודעגמוא ןקידלּפַאצ טימ

 םיוק .טייקיבייא ןַא יו ןגיוצעג ןעלעבייל רַאפ ךיז טָאה חסּפ-ברע רעמַאס רעד .געט

 ןצעז ןוא "לביטש: ןופ ןטַאט ןטימ ןעמוקמייהַא םוצ טרַאװרעד ךיז טָאה רע סָאװ

 טָאה עלעבייל --- ןוא שודיק םעד טקידנערַאפ טָאה עטַאט רעד .רדס םוצ ךיז

 : ןסָאשעגסיוא

 ! ל'טשּפ ַא ןגָאז לעוו'כ ,עטַאט --

 :ןפורעגסיוא לוק קידנוחצנ ַא טימ ךיילג עקַאט טָאה רע ןוא

 זיא ,לוטיב ןייק טשינ טילעוּפ *עודי ץמח;, ףיוא זַא ,טנקסּפ ם"במר רעד -- =

 . ...!אישק עברַאה ַא ןגערפ וצ ךָאד

 לָאמ ןייא טימ .ץלָאטש טימ טצירּפשעג ןוא טלקניפעג ןבָאה ןגיוא סעלעבייל

 -תיב רענעסקָאװרעד ַא טציא ןיוש זיא רע ,רעטסעווש ןייז ןסקָאװעגרעבירַא רע זיא

 | . . .ליטשּפ ַא ןיוש טגָאז רע .רוחב-שרדמה

 , .י ל'טשּפ עטשרע סָאד
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 םײהַא בוט"םוי ףיוא

 (ןרָאי-הבישי יד ןופ) |

 ,םייהַא הבישי רעד ןופ ןרָאפ וצ ןעמוקעג על'המלש זיא חסּפ רַאפ געט רָאּפ ַא

 -ייורעד זיא ,הבישי ַא ןיא טנרעל רע טניז ,רענייז ןמז רעטשרע רעד זיא סע

 ,לטעטש-טייה ןייז ןוא זיוה-ןרעטלע ןייז ןופ טרעט

 ! טייקיבייא ןַא -- ןגיוצעג םיא רַאפ ךיז טָאה ןמז רעקיזָאד רעד גנַאל יװ ,ךַא

 ןופ ןייז ןמז ןצנַאג ַא ךָאנ ,םײהַא ןעמוקעגקירוצ ןיוש זיא רע ןעו ,טציא

 ,םיא ךיז טכוד סעדעי ,דלונש ןטקכ ,ןריובעג-יינ יװ ץלַא ףיוא רע טקוק ,סנטייוו

 ןגיוא ענייז ןיא זיא ץלַא ;הארמ ערעדנַא ןַא ןגָארקעג טָאה ,ןרָאװעג הנתשנ זיא

 -ןילק ַא -- לטעטש עצנַאג סָאד .טעילוטעגפיונוצ ,ןּפמורשעגנעמַאזוצ ןרָאװעג

 -בעבענ -- ךעלזייה יד ; גנורּפש-ןצַאק ַא -- חטש ַא ףיוא ץוביק-ןשטנעמ רעשימייה

 ,קירעפעלש ןוא ,ליופ ןרעיוה סָאװ ,רעמעל עמוטש ,עקיד

 ןיא טפול יד םיא זיא גנַאל-טייצ ַא ,טייצ ַא יו ,על'המלש ,ךיז טנָאמרעד רע
 רעסיורג ַא ןיא ,גייטש ןיא ןעגנַאפעג טליפעג ךיז טָאה רע .גנע ןעוועג לטעטש
 ןייק --- ,יירפ-רקפה .יירפ ןעוועג עקַאט זיא רע ,םורַא חטש ןעיירפ ַא טימ גייטש
 ! המכשהב ןייטשוצפיוא ףרַאדַאב ןייק ,ןענרעל וצ םירועיש ןייק ,תובייחתה ןייק ,לוע

 -סרעווש עמַאס רעד יוװ ,ןגָארטרעד וצ רערעווש ןעוועג םיא זיא טייהיירפ יד רעבָא

 ,ןײלַא ךיז טימ ,ןײלַא רענייא טעמכ ,שרדמה:תיב ןיא טנרעלעג טָאה רע .לוע רעט

 עליופ ַא ;טײקמַאזנייא רעד ןיא ןעגנולקעגּפָא ןוגינ ןייז טָאה טסוּפ ,קיילוק-רעדיוו

 טָאה רע ןוא :ןגייל םיא ףיוא ךיז טגעלפ *םודיו דדב בשי; ןופ טייקידנעלמירד

 םעד ןיא סיוא-טייג רע ,טייקידייל רעד ןיא ןעמואוושעצ טרעוו רע יוװ ,טליפעג
 ,ללח ןמַאזנייא ,ןכעלמייהמוא

 ,טייקליטש רעקיזָאד רעד ןופ ,ןענַאדנופ ךיז ןגירקוצסורַא טרַאגעג טָאה רע

 ןיא ןרָאפ וצ טצכעלעג טָאה רע .טלעוו רעקידעבעל רעדנַא ןַא ןיא ןעמוקניײרַא ןוא
 -רעטנומ זיא סע ואוו ,םירוחב עקידנענרעל ךס ַא ךָאנ ןשיװצ ,ןיירַא הבישי ַא

 ,הרות-לוק רעד טגנילקרַאּפ סע ןוא טלַאש סע ,ךעלמייה

 רעמַאזגנַאל ןבייהנָא ןעלקָאש ןייז טגעלפ ארמג רענעפָא רעד רַאפ קידנציז
 םוצ זיב ,טייקטרעווילגרַאפ זיב ןרעדינּפָארַא טגעלפ לוק קידנענרעל ןייז ,ןרעוו

 רעד ןיא ןיהַא טייוו ,ןיהַא ןקוק רע טגעלפ ןקילב ענעסירעגפיוא טימ .ןגייוושנייא
 ןשיט עגנַאל יד ןופ .טכעלמייהעצ ןוא טמערַאװעצ זיא טפול יד ואוו ,ןירַא הבישי

 -רעביא ןרעדנַא-םעד-רענייא יד ןופ ; םירוחב עקידנעלקָאש ךיז טימ טלגנירעגמורַא

 -עג ןקיטעּפמיא םענופ :"הכלהב הז תא הז םיחצנמ, -- תולוק-ןוחצנ עקידנעיירש
 םיא טָאה סע .םירפס טימ סעצילָאּפ עכיוה יד רעביא ,רעטייל רעד ףיוא רעטעלק

 ןעגנַאגעגסױא טשינ רעיש ָאד רע זיא רעבָא לייוורעד .טענגַאמ ַא יו ןיהַא ןגיוצעג
 ,גנוצכעל ןוא רעגַאב ןיא
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 ,רעבירַא ןענייז םיארונ-םימי יד ,רעמוז-ףוס רעד טרעטנענרעד ךיז טָאה סע

 ,תוכוס:ברע ןופ הוצמ-תנכה רעקידיירפ ןייז ןיא .תוכוס רעד ןפָאלעגנָא זיא סע

 עקיצנוק יד ייב שינערָאּפ ןייז ןיא ןוא סעקעוושט ןוא רעמַאה ןופ רעּפַאלקעג םעניא

 -מייהמוא ןופ עזָאד עסיורג ַא טפירטעגניירַא ןעוועג זיא -- הכוס-יונ ןופ ןטעברַא

 -רבדמ קידרָאה-יורג ַא יו .רעטניוו ַא ןָא ךָאד ךיז טקור סע .דחּפ ןוא טייקכעל

 .סעּפַאל ענייז ןיא ךיז ןעניפעג וצ ןייז טעוו קיד'מיואמ .ןָא רע טכירק שינעפעשַאב

 ױזַא ןוא גנַאלי-קיד'מידחּפ ױזַא רעטניו רעד זיא ,עלעטעטש-םייה םעניא ,ָאד

 טכענ יד ,לקנוט קידתושמשה:ןיב ןענייז געט יד !ליורג ַא --- סייוו-קידוועקערש

 ךיז ואוו ָאטשינ ,גנע ןוא ןסָאלשעגּפָא זיא טלעוו יד ,הסיפת עכעלדנעמוא ןַא ---

 | | . . . ןָאטוצניהַא

 ןרידיצעד ךיז ןענעק-טשינ ןוא לגנַארעג-טסבלעז ןופ טכענ עזָאלפָאלש עכעלטע

 ,סולשַאב ַא טימ ןענַאטשעגפיוא ךעלדנע זיא רע ןוא --

 ַא טימ ,ךיז ןיא רענעסָאלשעגניײא ןַא ןעגנַאגעגמורַא רע זיא גָאט םענעי ןיא

 ןוא ץלַא ףיא טקוקעג רע טָאה ןקילב-סגנונעגעזעג טימ .ןצרַאה ןיא דוס ןפיט

 .ןדייש ךיז הבנגב ,ןדייש ןופרעד ךיז רע טעװ דלַאב טָא .ןעמעלַא

 סעדעי .קנַאש-שעוו רעד ייב טכיילשעג גָאט ןצנַאג ַא ךיז רע טָאה בנג ַא יו

 םינּפ .טקעטשרַאפ שינעטלעהַאב ַא ןיא סע ןוא לדמעה ַא סנייז ןגױצעגסױרַא לָאמ

 רעדנקיטש ַא ןגרָאװעג םיא טָאה זדלַאה ןיא ,טרעקַאלפעג םיא ןבָאה ןרעיוא ןוא

 ענעטנעווייל סָאד טליפעג רע טָאה ןצרַאה ןפיוא ,"םכתדירּפ ילע השק, ןופ קיטייוו

 ,טרעמַאלקעג ךיז רע טָאה ןירעד .תואצוה ףיוא טלעג ןטלמַאזעגנָא ןטימ עלעברָאט

 . . . שינגנעפעג ןייז ןופ רעזיילסיוא םעד ,רעטער ןקיצנייא םעד ןָא יו

 םייקמ סָאד ,ןײרַא הבישי ןיא ןרָאפ סָאד ,טרעמַאהעג םיא ןיא טָאה ץרַאה סָאד

 הווצמ; ַא יװ ןעמוקעגרָאפ טשינירעיש םיא זיא -- "הרות םוקמל הלוג הוה, ןייז

 הרות ןענרעל וצ הקושת ןייז עקַאט זיא ןבַאהרעד ןוא סיורג ."הריבעב האבה

 סעמַאמ רעד ןוא סורדרַאפ סנטַאט םעד טימ ןייז טעװ סָאװ רעבָא ,אתורבחב

 / . . .?ןרערט

 -עגוצ עלַא ןייז וצ רבוג ידכ ,ןקרַאטש טזומעג גָאט ןצנַאג םעד ךיז טָאה רע

 טָאה רע .רעדירב-רעטסעווש ןוא עמַאמ-עטַאט וצ ,םייה רעד וצ ןליפעג-סטייקנדנוב

 תילכת ַא ידכ ,סמערָא עשימייה ,עמערַאװ יד ןופ ןסײרסױרַא ךיז חוכ טימ טזומעג

 ,ןכיירגרעד וצ ןבעל ןיא

 ןפרָאװעג םיא ןיא ךיז טָאה ץרַאה סָאד ,ןָאטעגּפָא טַאט ןייז רע טָאה סגָאטרַאפ

 שוק ַא טימ ,לגענ יד ףיוא רע טָאה ךיז וצ טעילוטעגוצ עלעקעּפ ןטימ .קָאלג ַא יוז

 ,טזָאלרַאפ בוטש יד ,הזוזמ יד

 -דמערפ : טלַארּפעגפיױא טלעוו עדמערפ ַא םיא רַאפ ךיז טָאה ןָא טונימ רעד ןופ

 ,רעכעלרעטומ ןייק : טײקטנָאנ עדנצישַאב ,עכעלרעטָאפ ןייק ; טייקדמערפ ןוא טייק

 םינכש ,החּפשמ ,רעדירב-רעטסעווש ןופ רעמינּפ עשימייה ןייק ;קילב רעקידנטעלג
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 ענעגייא טימ ,ןײלַא ןוא ןגרָאזַאב וצ ךיז ןײלַא ,טשינ-סמענייק ,רקפה ; עטנַאקַאב ןוא

 ,תילכת ַא ןוא געוו ַא ןּפוטשוצכרוד ךיז ,סנגיובנלע

 עטלַאק יד .ןרעוו וצ שימייה ןביױהעגנָא דמערפ יד רעבָא טָאה טירש"ייב-טירש

 ,טלביימשעגוצ ןיוש ןבָאה רעמינּפ .םענעגנא ןוא טמערַאװרעד ןרָאװעג זיא --- הביבס

 ַא ןָא ,טלעװ רעטלַארּפעצ רעד ןיא .שירבח ןוא טנעָאנ ןעוועג ןענייז רעצרעה

 ןופ :טנבכייצעג ךעלגעטש-תילכת ערָאלק ץנַאג ןיוש ךיז ןבָאה ,געוו ַא ןוא געטש

 םוצ ןריפ סָאװ ,ןכַאילש ערעכיז ,ןרָאװעג ןכַאילש עטיירב ןענייז ךעלגעטש יד

 ,ליצ ןקיטכיר םוצ ,תילכת ןקיטכיר

 -עג ןוא טלקָאשעג ארמג רעד רעביא ךיז רע טָאה הדמתה ןוא קשח טימ

 -רַאפ ןרָאװעג זיא סנייז לוק סָאד .דומלתה םי םעד רעביא קידגונעת ןעמואווש

 ןלָאװקעגנָא טָאה רע ןוא --- ןטונימ .תולוק-ארמג עקידנעגניז רָאכ םעניא ןעקנורט

 טגעלפ רועיש ַאזַא ךָאנ .ןעוועג הכוז טָאה רע רעכלעוו וצ ,גנושימפיונוצ רעד ןופ

 -עטַאט וצ ווירב ַא ןבײרשנָא ןוא ךיז ןצעזוצקעװַא אינסכא רעד ףיוא ןלייא ךיז רע

 ןרָאפ וצ טירש ןטגַאװעג ןייז טימ ןעוועג חילצמ טָאה רע יוװ ייז ןלייצרעד ; עמַאמ

 טירטיןזיירּפש ערעסָאװ ווירב יד ןיא ןרעדליש טגעלפ רע .ןײרַא הבישי רעד ןיא

 ליפ ױזַא ןוא ליפ ױזַא ךָאװ עדעי ךרוד טנרעל רע יװ ;תילכת ַא וצ טכַאמ רע

 טרעה רע הרות ישודיח ןוא םילוּפלּפ עקידנפרַאש-חומ ערעסָאװ ; ארמג םידומע

 בוט-םוי ףיוא ןעמוק םייהא םשה הצרי םא ,טעװ רע זַא ןוא ;גָאט ןדעי ןייא ךיז

 ...הּפ-לעב םישרפמ טימ אתכסמ ַא טימ

 טימעג םענופ זיא ּפָארַא .גנילירפ טימ ןקעמש וצ ןביוהעגנָא טָאה טפול יד

 ןעועג זיא ןעמ ,טצנַאטעגרעטנוא ץלַא טָאה קינייװעניא .טייקרעווש-רעטניוו יד

 העיגי יד ןענעכערנעמַאזצ ןעמ טעװ דלַאב טָא זַא ,טליפעג טָאה'מ .החמש אלמ

 ,םיהַא ןרָאפ ןעמ טעוװ שזַאגַאב-הרות ןקידװעעזנָא ןַא טימ .,רעטניוװ ןצנַאג םענופ

 םייה רעד ןופ ךיז ןסירעגסױרַא רע טָאה טָא : םירפוס תאנק טימ ןקוק ןלעװ םירבח

 רעטמירַאב רעד ןיא ןעמוקַאבנײרַא ךיז ןײלַא ,דמערפ רעד ןיא קעװַא ןיילַא ןוא

 עמַאמ-עטַאט !טנרעלעגכרודַא םישרפמ טימ אתכסמ ַא רעטניוו ןרעביא ןוא הבישי

 .. . רבש עלעסיבַא ןבָאה ךיוא טעװ רע ןוא ,גונעת ןופ ןצלעמש ךיז ןלעוו

 זיא רע .גָאט ןטעטרַאװרעדיגנַאל םעד טבעלרעד ךעלדנע רע טָאה טָא ןוא

 : טקינוזעצ ,טלכיימשעצ זיא ץלַא ,חסּפ וצ געט עטלייצעג ןענייז'ס .םייח רעד ןיא ןיוש

 ןטעלג עלַא ,םורַא ןשטנעמ יד ,רעדורב ןוא רעטסעווש ,עמַאמ-עטַאט יד ,טפול יד

 יד ךיז טערָאּפ סע .טסַאג רעטגײלעגנָא ןַא זיא רע ,ןקילב עקיד'הפי-ןיע טימ םיא

 םישובלמ ,סרעטסוש ןוא סרעדיינש ייב ןוא ןעמָארק-טינש יד ןיא םיא רַאפ עמַאמ

 ריא ,גנוריצ ריא ,םולח ריא ךָאד זיא הרות-זב ַא ןוז ַא ;ןכַאמ וצ םיא לוויטש ןוא

 ּפָאק ריא ןופ ןיורק יד ,ץלָאטש

 סָאד ,ןעוועג יאדכ זיא'ס !ןטונימ עכלעזַא ןענייז סיז יװ ןוא סָאד זיא טוג יו

 -םירומשמ ,ןפָאלשרעד טשינ טכענ ןוא ןסערעד וצ טשינ געט ,ןרעוו טצרַאוװשרַאפ

 -- -- עמַאמ-עטַאט ייב חור-תרוק ןופ העש ַאזַא רַאפ זיולב ןיוש ןייז-ףיוא טכענ
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 ךָאויהצמ רעד ןופ ןדלעה

 ףמלמ אפיל רשא 'ר .א

 םיא ןיא תויח סָאד סָאװ ,רעטצעזעגפיוא ןַא דיי ַא זיא דמלמ אּפיל רשא 'ר

 ןעו ,רע טגָאמרַאפ ןעמענ עטצעזעגוצ ייווצ ןיוש .עבטה ךרדל ץוח ךיז טלַאהרעד

 ַא ,דיי ַא זיא סָאד ."ןגירשעגּפָא; לָאמ ייווצ טכַאדעג טנייה טשינ םיא טָאה ןעמ

 טנזיוט יד טימ תומה ךאלמ ןרַאפ רעמ טשינ ןיוש ךיז טקערש סָאװ ,םיסנב דמולמ

 יודיװ לָאמ עכעלטע טגָאזעג ,ןָאטעגּפָא יוו-ייס ןיוש רע טָאה עקינייז'ס --- ,ןגיוא

 | ,קיטרַאפ-עזייר דימת זיא רע ןוא

 טשינ אּפיל רשא 'ר טערט ,טסערפ עסיורג יד טלעטשעג ךיז ןבָאה סע טניז

 ,ןָאטעגנָא םערַאװ ןייג לָאז רֶע וליפַא טעז ,תיב-ינב ןייז ,עשאווד .ותיב חתּפמ סױרַא

 ןוא ,לטַאלַאכ ַא טָאטשנָא רעצנַאּפש םענעטַאוװ ַא ןיא ,לבייל ןמערַאװ ַא ןיא ונייהד

 ; רעצנַאּפ ַא יו טרַאה ןוא בָארג ,ץלעּפ םענעסּפעש ַא ןגיוצעגפיורַא ףיורעד-טשרע

 ַא ףיורעד ןוא עטקירטשעגסיוא ןיילַא ,ןקָאז ענעלָאװ רָאּפ ייווצ --- סיפ יד ףיוא

 ַא ךָאנ וצרעד ןוא ץליפ טימ קינייועניא ןופ עטעבעגסיוא ,"סעקיליואוו, רָאּפ

 ,עלערעד ןלָאװ ַא -- זדלַאה ןפיוא ;סעװעילָאכ עבלַאה טימ ,ןשָאלַאק עפיט רָאּפ

 -וצ ַא -- עלערעד םעד ףיוא ןוא ּפינק ַא טימ עציײלּפ רעד ףיוא ןדניבעגרעטנוא

 ןוא טנרָאפ ןופ ןעלסקַא יד ףיוא ןפדָאװרעביא ,ליושטַאפ עבָארג עטלָארעגפיונ

 ןפיט ןוא ןרעווש ן'צוח ַא -- ּפָאק ןפיוא ןוא ; ןגָארק םענעסקופ ַא יו ןטניה ןופ

 יינספיוא רָאי סעדעי טרעוװ סָאװ ,קיּפָאשט רענרעטופ רעפיט ַא ךָאנ -- לּפַאק

 ,םעלַא םעד ןופ הלועּפ יד זיא סָאװ רעבָא .סעניװָאכָארג עשירפ טימ טעבעגרעביא

 ןכַאמ סע רָאנ יוװ ,ןָא תוכוס ךָאנ דלַאב ןופ ,ױזַא טעמכ ןיוש טייג אּפיל רשא 'ר זַא

 רעקינייוו ךס ןייק טשינ זַא ,ץתמא רעד סָאװ ןוא ,סנגער עקידנעיסָא עטלַאק יד ךיז

 ! רעמוז ןצנַאג םעד ךָאד רע זיא ט'שובלמעגנָא

 ןפיוא טָאלב ַא יו דימת טרעטַאלפ ,טגָאזעג סנייטשימ ,לפוג ס'אּפיל רשא 'ר

 ,לקעז-ןטיוה ענלוביב ַא ןיא טגײלעגנײרַא ,סע זיא תושבי תומצע לגרעב ַא .טניוו

 טצרַאש אּפיל רשא 'ר זַא ,ותמשנ החרּפ ךיילג זיא היוצמ חור עדַאיל ַא ןופ סָאװ

 יו ,עלעטנעה קישטניד ַא סױרַא ךיז טלייש ,ןגייל ןיליפת וצ ,לברַא םעד ףױרַא

 םעד אּפיל רשא 'ר רעבירעד זיא ...קַאשטרוק ַא ןופ עלעגילפ טקילפענּפָא ןַא

 םשור םעד טכַאמ למינּפ "טוה שילעגיופ ,לָאמש ןייז .תיבב אולכ רעטניוו ןצנַאג
 ױזַא ,לטיינק ןָא תוחוכ עטצעל יד טימ ךיז טלַאה סָאװ ,למעלפ קידנקנַאצ ַא יו

 -רעד ריפ-יירד ַא טימ טנרעל ןוא רעטעשטרָאקעגפיונוצ ַא גָאט ןצנַאג ַא רע טציז

 לָאמַא קידנגָאזצ .רע טנרעל םישרפמ טימ תופסות טימ ארמג .םידימלת ענעסקַאװ

 .שודיח םענעגייא ןַא ךיוא

 ןיא קידנציז טייצ-רעטניוו רעקיזָאד רעד ןיא ןָא ךיז טדייל אּפיל רשא 'ר סָאװ

 ןַא וליפַא זיא תיב-ינב ןייז ,עשאווד !םוניהג ירודמ העבש שממ -- בוטש רעד



 201 ווָאלָאקָאס .ב

 רעטצניפ ַאזַא טָאה יז יאמלה ,לוכיבכ ףיוא םערתמ טשינ הלילח זיא סָאװ ,הרשכ השא

 ,לּפמעל-טפַאנ םייב טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש זיב קידנציז ןגעווטסעדנופ ,לזמ

 ןגעו רעזייה עשידיגנ יד רַאפ ןקָאז קידנעיינרעטנוא רעדָא ןרעדעפ קידנסיילש

 םעד ןַאמ ריא ףיוא ץפיז רערעוװש ַא ליומ ריא ןופ סיױרַא לָאמַא טרָאפ ךיז טסייר

 ."יחה רשבב טחמכ; שממ ןיאּפיל רשא 'ר טפערט סע סָאװ ,רעבעג-הסנרּפ

 טימ ןקעמש ןָא טביוה טפול יד ןוא ,םירוּפ רעד רעבירַא רָאנ טייג סע יװ

 'ר טבעל ױזַא -- "ונלש-םימ, ןוא "הרימש, טימ ,סנוויוא עטרשכעג טימ ,תוצמ

 רעדיוו טמענ לביטש ןייז ןיא .ןריובעג-יינ יו טרעוו ןוא ,ףיוא ןצנַאגניא אּפיל רשא

 םירחוס-לעמ ,סרעקעב-הצמ ןעמוק וצ םיא וצ ןָא ןביוה סע ,לזמ סָאד ןעניײשנײרַא

 רשא 'ר םורַא ןבייר ךיז ליוו רעדעי .תוצמ םורַא ךיז ןערָאּפ סָאװ ,ןדיי םתס ןוא

 ךָאנ וליפַא ,חסּפ ןופ תוכלה ןוא םיניד יד טסייוו סָאװ ,םכח דימלת םעד ,ן'אּפיל

 טעװ אּפיל רשא 'ר ואוו טרָאד ,טקיטפעשַאב ןייז ליוו רעדעי .בר רעד יו רעמ

 יו טעמכ ןענייז החגשה ןייז רעטנוא ןופ תוצמ יד םירָאװ .החגשה ןייז ןטלַאה

 ןעמ טלָאצַאב .שממ הרימש יו רעקינייו ךס ןייק טשינ עקַאט ןטסָאק ןוא הרימש

 ןרַאפ טלעג רעדנוזַאב רעביא ךָאנ טזָאל ןעמ ןוא תוצמ עקיזָאד יד רַאפ חקמ ןטוג ַא

 ןרַאפ ןוא רעטענק ןרַאפ ןוא סנירעגלעוו יד רַאפ ןוא רעגנַאלרעד ןרַאפ ןוא רעביש

 ןרַאפ טלעגיגָארטּפָא סָאד וליפַא ןוא ,ןמאנ-ספליהעג ןרַאפ ןוא רעסיג"רעסַאװ

 ...םוטעמוא יו ,סרעדנַא ץנַאג ַא ךיוא זיא רעגערט

 הלילח טרעוו ,תווינע ןוא תוקדצ סיורג ןייז ןיא אּפיל רשא 'ר ןגעווטסעדנופ

 ןייז סיוא טשינ טצונ רע .רָאה ןייא ןייק ףיוא ךרודַאד קיד'לודג טשינ ךיז ייב

 ןייז ןיוש רע טָאה בורייּפ-לע .תונמאנ ןייז רַאפ רכש םעד ןרעכעה וצ ףיוא תונסחי

 ןופ יו טשינ רעמ .םוקמיהנשמ טשינ זיא רע ןוא םינש המכו המכמ ,טרָא-הקזח

 ךעלרעּפנײשַאב ןעמ טעז ,דירי-תוצמ רעד ןָא ךיז טביוה סע טניז ,עגר רעד

 קידכעבענ ןייז .תויח םָארטש רעשירפ ַא ן'אּפיל רשא 'ר ןיא ןיירַא טסילפ סע יו

 ןרָאװעג טלָאװ סע ךיילג ,קידװעריר ןוא קנילפ טרעװ לפוג רענייב-ןוא-טיוה

 תורבגתה רעקיטלַאװעג טימ סיפ יד ףיוא טגנירּפש רע .רעבליז-קעווק טימ ןסָאגעגנָא

 ךיז טליּפשעצ תיצמתה:םד לסיב סָאד ,הארמ עזָאר ַא טגירק םינּפ סָאד .תוזירז ןוא

 ,שינעלייא סיורג טימ ץלעּפ םעד ךיז ףיוא טּפַאכ רע .תובחלתה רעקיליײיה ַא טימ

 ןיא רעטנוא טלייא ןוא ןשָאלַאק-ךעלעווייא עפיט יד ןיא ןרָאפוצניײרַא רָאג טסעגרַאפ

 .ןוויוא םעד ןרשכ וצ ןיײרַא יירעקעב

 .ןסיורד ןיא קידנפיולסױרַא םירבא ח"מר עלַא טימ ףיוא-טבעל אּפיל רשא 'ר

 טליּפשעצ ,םינּפ טלצנירגעג ןייז ןטעלג ןוא ןקעל טמענ לטניוו קידנקיווקרעד ,טלַאק ַא

 קידנציז ,לקינייא טעשטשעיּפעג ַא רעגייטש ַא יוװ ,תואיּפ ןוא דרָאב ןייז טימ ךיז

 סעּפע ךיז טליפרעד רע ,רעטנוא ןצנַאט ךעלעטירט ענייז .סיוש רעד ףיוא ןדייז םייב

 ןעילפ וצ ןעלגילפ ןעמוקַאב טָאה רע ,םיא ךיז טכוד סע זַא ,טכייל ױזַא

 'ר רעד .ןענעקרעד וצ טשינ ןצנַאגניא ,הנתשנ רע טרעו ןָא טונימ רעד ןופ

 הזה םלוע תויוה ןופ ןָאטעגסיױא ןצנַאגניא זיא סָאװ ,רָאי ץנַאג ַא ןופ אּפיל רשא
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 ןוא טייז ַא ןָא דימת ךיז טלַאה ,םענייק טימ אשמו עגמ םוש ןייק טשינ טָאה ןוא

 רעטציא זיא אּפיל רשא 'ר רעבלעז רעד -- תוינחור רעטיול ןופ ןצנַאגניא טײטשַאב

 טנערב ץלַא .תוירבה ןיב ברועמ ַא ,רעיירש ַא ,רעגָאי ַא ,רעפיול ַא ,רעוט רעצנַאג ַא

 ,לדער ַא רע טצוּפ טָא ,ץלָאה:-רעגלַאוװ ַא רע טבָאש טָא :טנעה יד רעטנוא םיא ייב

 ןויוא םוצ הצמ ַא טגנַאלרעד ןוא עריימ ַא טלייטוצ ,לסיש-טענק יד סיוא-טשיוו

 טעװ ,תואבצ 'ד תאנק ןופ טושּפ עקַאט ,טייקטלטיוררַאפ טימ ךיז טרעזייב ןוא

 רעד םירָאװ ,לביארַאפ ןטסעדנימ םעד םיא ףיוא ןבָאה טשינ דַאפרעד ,הלילח ,רענייק

 רע זיא רַאפרעד ןוא .ושפנב םיא ךָאד טייג *ץמח והשמ, ַא רַאפ ששח רעטסנעלק

 ןעמ ןעק ךַאז ןייק סָאװ ,ןטייז עלַא ןופ ןגיוא טימ ,ךעלגעװַאב קידשפנ-תריסמ ױזַא

 .ןגרָאברַאפ טשינ םיא ןופ

 ,שינעלייא רעקיד'המיא ןוא טייק'דורט ןייז ןיא ןיאּפיל רשא 'ר טלָאמעד ןעמ טעז

 .ןיא קסוע רע זיא סָאד זַא ,טסייוו ןעמ ,םיא רַאפ ּפָא קיד'צרא-ךרד ךיז ןעמ טקור --

 טלָאמעד ןעמ טייטש .טפַאשיירטעג ןוא טייקכעלרע סיורג טימ שדוקה תדובע ןייז

 ,שטנעמ ַא ןבענ ןעניפעג ךיז טלָאװ ןעמ יװ ,ליפעג סָאד ןעמ טָאה -- הצוחמ ןייז ןיא

 םשה ןעניד וצ טימ ןעמעלַא טסייר סָאװ ןוא תד-שא טימ ךיז ןופ טצירּפש סָאװ

 .קשח ןוא החמש ךותמ ךרבתי

 -ַאב ַא יװ .אּפיל רשא 'ר ,טייקדימ ןייק ןוא השלוח ןייק טשינרָאג טליפ רע

 ןוא ,ףוג ןטנקירטעגסיוא םעדיטָא ןיא ןגעלעג ןטלָאװ תוחוכ ןופ רוקמ רענעטלַאה

 טימ טזיורב ןוא טלדורּפשוצ ךיז לַאװק-סנבעל רעקיטכעמ רעד טָאה רעטציא

 וצ טיג קשח ןוא ןערב ןייז ןוא לעטשּפָא ןָא ,טכַאנייב ייס ,ירפרעדניא ייס ןעמָארטש

 ןייז וצ ףרַאדַאב סע יו ױזַא ,לענש ןטעברַא וצ רעגַאב ןוא טסול םיא םורַא עלַא

 .ןקַאב-תוצמ ייב טעברַא יד

 ןייק -- עטירד יד ןוא עטייווצ יד ןוא ךָאװ-הצמ עטשרע יד ךרודַא טייג ױזַא

 ןעילג ןוויוא םעד לָאמ ןטשרע םייב יװ ,תובהלתה רעטכַאװשעגּפָא ןופ ןמיס

 םירבדמה שאר רעד אּפיל רשא 'ר זיא -- לביטש ןיא סטכַאנוצ-קיטיירפ

 ןוא תולאש ײלרעלַא םיא ןגערפ ןוא םורַא םיא ןעלגניר עלַא .םידיסח יד ןשיווצ

 ,ןצייוו ענעסקַאװעגסיױוא חוכמ ןוא ,םירשכה-דמערפ ןגעוו ,*ןרָאטַאװעל, ןגעוו תוקפס

 רשא 'ר וצ טעדנעװעג ןענייז ןגיוא סנעמעלַא ...הריצק תעשמ הרומש חוכמ ןוא

 ? טגָאז אַּפיל רשא 'ר ,טייקיניילק ַא .קסּפ ַא יװ זיא המכסה ןייז לייוו ,ן'אּפיל

 ,אּפיל רשא 'ר רעבלעז רעד עקַאט זיא סָאד זַא ,טביולגעג סע טלָאװ רעוו ,ונ

 תקזחב דימת זיא ןוא המשנ רעד טימ עגד עדעי רע טעכָאפ רעטניוו ןצנַאג ַא סָאװ

 רעקיזָאד רעד ףיוא טשינ לָאמוצ ןיוש ךיז טשודיח רענייק :רעמ ךָאנ ?התימ

 רע טבעל ױזַא ןוא ןרָאי ףיוא ןרָאי ן'אּפיל רשא 'ר טימ ןיוש זיא ױזַא .תונתשה

 -- -- לטעטש םענופ תולגע-לעב ןוא םיבצק עשי'פוג-לעב ,עטנוזעג ליפ רעביא
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 רעכַאמ-ןייוו םנורג .ב

 רעדָא ,היול ַא ףיוא ןחדב ַא יװ ,לטעטש ןיא םינּפ ַא םנורג טָאה רָאי ץנַאג ַא

 סָאװ ? "תורבקה תיבב ןהכל ול המ? : תמאב םירָאװ ,"געט ןיינ, יד ןיא בצק ַא יו

 ןעמ ואוו ,םינצבק ןדיי טימ ,לטעטש שינויבא ןַא ןיא רעכַאמ-ןייוו ַא ןָאט וצ טָאה

 טשרקיע-רעד טבעל ןעמ ןוא םיגונעת עקסייטלוה עסיורג ןייק וצ טשינ ךיז טלייט

 ןוא ןייוו ןעד טפרַאדַאב רע ? סעקסיולק ןוא לּפָאטרַאק ,טיורב ןקַאבעג-טלַא טימ

 ַא ,יונעג ןוא גרַאק עקַאט סָאד ןוא ,ןדיי עטלייצעג יוו רעמ ,ןייו ןעד טפיוק רעוו

 .שודיק טכַאמ םלוע רערעטסָארּפ רעד ,םירָאװ !שודיק ףיוא "םיקומצ, לריטַאווק

 רעטייו ;סעקנישזָאר עטלעטשעגנָא-ןײלַא לסיב ַא רעביא רעדָא תולח יד רעביא

 טייטש ייז -- ,הוואג טימ ךיז ןופ ןזָאלב סָאװ ,םידיגנ עשלטעטש יירד-ייווצ יד

 רעד ןופ ךיז ןעגנערב ייז ןוא "ץכעשטעווק, ס'מנורג ןפיוק וצ ןָא טשינרָאג ךָאד

 סָאװ ,טעקיטע םענייש ַא טימ *ןשי ןייפ שַאלפ עטעװעקַאילרַאפ ַא טָאטש רעסיורג

 ...ןטייווצ םוצ םיכרבמ תבש ןייא ןופ טקעלק

 ןויבא ןַא זיא ןוא עשַאק ףיוא רעסַאװ עקַאט םנורג טָאה ײרעכַאמ-ןייוו ןייז ןופ

 ןוא ל'תונכדש ַא ,ן'תוררוב ,יירעלקעמ : תוסנרּפ-ןבענ רָאּפ ענייז טשינ ןעוו ,אכודמ

 ןטימ הלילח רע טלָאװ ,"ּפָאקא ַא ןבָאה טפרַאדַאב ןעמ עכלעוו וצ םינינע עכעלנע

 ַא ,"טירּפסא ַא טרָאפ םנורג רעבָא זיא .דרֶע יד טייקעג ןעוועג רעדניק ןוא בייוו

 ןוא ,טנעה יד ןכַאמ -- ןעז ןגיוא יד סָאװ ,תולעמה לכב םלשומ ַא ,האלפנ הירב

 ,גנידצלַא וצ לטרָאפ ןקידלכש ַא טניפעג סָאװ ,חומ רעשירעדניפרעד ןייז רקיע רעד

 טכַארטַאב םנורג טרעוװ ,עיסעפָארּפ רעשירעכַאמ-ןייוו ןייז בילוצ זיולב ןיוש

 ענדָארעמַאס ןופ רעסערג ךָאנ ,"די-ןמואג סלַא ,שטנעמ-םַאנסיוא סלַא לטעטש ןיא

 רעמ טקעטש ןכַאמ-ןייוו ןיא זַא ,ןטלַאה ןשטנעמ עגולק םירָאװ .,..,רעכַאמרעגייז

 ליפיוו ? ןייוז ןכַאמ וצ טייקיניילק ַא סעּפע .קרעוו-רעגייז ַא ןיא יו תודוס ןוא המכח

 ךיז ןעלגילק ,סרעקַאנק ןוא סרעטסיימ עצנַאג ךעלטיילעגנוי ןוא םירוחב עשלטעטש

 הארמ עקידלקניפ עזיולב יד שטָאכ ,ןייו לסיב ַא ס'מנורג ןכַאמוצכָאנ טשינ ץלַא

 ןעמענ ייז ,עירָאקיצ ןעמענ ייז ;טשינ ןפוא םושב סע ןענעק ייז ןוא -- ןופרעד

 -עברָאט ענעטנעווייל טימ תולובחת ענעדישרַאפ ןכַאמ ייז ,ךלימ ןעמענ ייז ,סעזדַאס

 ַא ןופ יוװ ,ךיז טסיג ןייוו רעד רעדָא ! תורּפכ ףיוא סע גיוט ףוס-לכ-ףוס ןוא ,ךעל

 טזייווַאב'ס רעדייא המשנ תאיצי ןבעלרעד רעירפ ןעק ןעמ רעדָא עניר רעטרעכעלעג

 ךיז טָאה סע זַא ,ץתעל-תעמ עצנַאג ךָאנ ,הלא לכ ירֹחא ןוא ,ןּפָארט רערעטיול ַא ךיז

 רילָאק-הנושמ-התימ ַא טשרע סע טָאה ,ןייוו טימ לזעלג-שודיק ַא טלמַאזעגנָא ןיוש

 םכח ַא יז ָאט ,ונ -- .ןרעוו טמרעשַאב ןוא טיהַאב לָאז ןעמ זַא ,םעט-תושלח ַא ןוא

 !ןכַאמ-ןייוו ןופ דוס םעד ייגרעד ןוא

 םיתשלּפ יד יװ ױזַא ,ן'מנורג םורַא ךיז ןעיירד לטעטש ןופ סרעכַאמ-ןייוו עלַא

 ןופ דוס םעד ןגירקסורַא טרָאפ ייז ןלעו רשפא --- ן'הלילד ןוא ן'נושמש םורַא

 לופסינמייהעג-טסכעה טלכיימש םנורג רעבָא ? ײרעכַאמ-ןייוו ןופ המכח יד ,הרובג ןייז
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 תודוס ענעגרָאברַאפ יד ןבעגסיוא טשינ טעװ סָאװ ,רעקימעכלַא ןַא ןופ ענימ ַא טימ

 ןוא ,קידנדײמסױאישיטַאמָאלּפיד רע טרעפטנע ,טשרע םוצ .טסנוק-רעביוצ ןייז ןופ

 :שירעטלַאהסיורג רָאג סיוא ןיוש ךיז רע טכַאל ,רעכעלגנירדוצ טרעוו הרבח ןעוו

 ...!טשינ ךיוא ךָאנ ריא טסייוו ,ןייוו ןכַאמ יו סרעגנירג סעּפע--

 טשינרָאג ןיוש םנורג טָאה עטַאלז עשָאש בייוו ןייז ייב זַא ,תמא ןַא סָאװ

 סנַאמ ריא ןופ לעּפתנ סָאװ-ּפַאנק טרעװ עטַאלז-עשָאש .הכרעמ ענעביוהעג ןייק

 | | : תולדג

 -- ?שודיק, ןקיטכיר םעד םיא רעביא יז טכַאמ --- !רעניימ לזמ-םילש --

 ןעוועג וטסלָאװ ייהעלע !? תוכרב קינייו ןוא תוכאלמ ךס ענייד רימ ןגיוט סָאװ

 ,תומכח-רעביוא ןייק ןוא ןצנוק ןייק ןופ טשינ ןסייוו סָאװ ,רענעמ עלַא טימ ךיילגוצ

 ...!בייו םעד הסנרּפ ןעגנערבוצמייהַא יו טשינ רעמ רָאנ

 ! ןכַאמ-ןייוו ןופ המכח רעד ןופ טייקפיט יד ענעדיי ַא וצ ריבסמ ייז ייג רעבָא

 שדחמ זיא חומ ןייז .ןבעל רעטצניפ ,טסיוװ ַא ריא ייב סיוא עקַאט ךיז טכיר םנורג

 קוקסיוא ןטייוו טייו ַא סױא-טּפַאנש רע .תוסנרּפ עיינ יילרענעדישרַאפ גָאט ןדעי

 טָאה ,טשינ ךָאנ ךיז טמולח םענעי ןעוו רעירפ טייצ ַא טימ ךָאנ .לטסנידרַאפ ַא ףיוא

 ןמ ןמזב טעװ דֹע ןעמעוו ייב טליפעגסיורא חירה שוח רעקירעגנוה ס'מנורג ןיוש

 -הנותח ייב ,ןביירש-םיאנת ייב רעצימע טלַאה טָא ,ןייוו לסיב ַא רַאפ ןזייל םינמזה

 טכַאמ ןוא ל'דסח-תלימג ַא לייוורעד םנורג ,רע טּפַאכ עטנָאק רעד ףיוא ןוא ,ןכַאמ

 טשינ ,טנעה ענעדלָאג יד טימ שטנעמיּפָאק רעד ,םכח רעד עקַאט זיא םנורג .תבש

 רעצנַאג רעד טימ ףיוא טנייש םור ןוא ץנַאלג ןייז רעבָא .טעוועדיב רע -- רעמ

 ,רָאג זיב ןביוהעג טלָאמעד טרעװ דמעמ ס'מנורג ,חסּפ ןוא םירוּפ ןשיוװצ טכַארּפ

 ,לרעלעק ןייז ןיא געט עצנַאג טלָאמעד טגיל םנורג .בייוו םייב ייס ןוא לטעטש ןיא ייס

 ןטרָאד ,לביטש טבשומעגנָא ןייז ןופ ,עגָאלדָאּפ רעד ןופ ךָאל ַא ןיא ךיז טניפעג סָאוו

 ,טעקכוילּפ ןוא טקנעוװש רע :טעברַא עקידתודוס ןייז ּפָא-טוט ןוא ךיז רע טערָאּפ

 טסיג ,טרעטייל ןוא טברַאפ ,רעצכעטיירק ןוא סעקשָארּפ ענעדישרַאפ ןעמַאזוצ טשימ

 -טעקיטע ןָא-טבעלק ןוא ,ייז טעװעקַאילרַאפ ןוא טעװעקרָאקרַאפ ,רעשעלפ עלופ ןָא

 (...עטָאלב טימ רעשעלפ יד ךיוא טרימשַאב רע : םירמוא שי) ךעל

 -לעב ַא ןייג וצ לייוורעד טמוק הריד ןייז ןופ דנַאטשַאב ןקידחסּפרַאפ ןיא ,ןביוא

 ל'תיבהילעב סָאד .לעטיב ןקידבוט-םוי םעד ךָאנ טגָארט סָאװ ,לגנוי ַא טימ תיבה

 טרָאס ערעסָאװ ןסיוו וצ ידכ ,תוסוכ עברַא ףיוא ןייוו םעד ןכוזרַאפ התע-תעל ליונ

 ױזַא-םתס ךָאנ וצרעד ןוא ,ןיילַא ךיז רַאפ ןרעסָאװ ,רעבייוו יד רַאפ ןעמענ וצ ןייוו

 רעטרימשעגסיוא ןַא ,רעלעק ןופ ןכירקוצפיורַא םנורג טמוק ."ןטרעצעג, לשעלפ ַא

 -ילהובמ ַא ןוא ,רעכיילב ַא ,ץכעקייוו-סעקנישזָאר ןופ חיר:ךָאנ ןקידלביא:סיז ַא טימ

 -עשָאש ....יירעלצניק-ץרַאווש ןייז ןופ ןטימ ןיא רעכַאמ-ףושכ ַא יו ,רעדליוו-קיד

 סָאװ ,שיוורעדעלפ םעד רעדָא עלטעימָאּפ יד עלייוו ַא ףיוא קעװַא ןַאד טגייל עטַאלז

 : הנוק ַא וצ ןדייר ןַאמ םעד וצ-טפלעה ןוא ,ןעמיור ןטימ ןיא טלַאה יז

 !ץעּפיל רענייר ,זיא "םיקומצ. רעד סיז יו ,ןבָאה ןעמ לָאז רָאי סיז ַאזַא --
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 ןקידבורח ַא ןעועג היחמ ןטלמונַא ןעמ טָאה ןייוו ןטרעצעג לסיב  ַאזַא טימ

 !שטנעמ

 ...!טירּפש רענייר זיא סָאד ? ןייוו ןעד זיא סָאד ---

 ןצנַאג ַא ןָא טעוועשניוו עטַאלז-עשָאש ןוא הקשמ יד ןטסעמנָא טסייה הנוק רעד

 .תוכרב טימ ןושל הנעמ

 ,רעמ רעוו ; סיוא הנוק ,ןייא הנוק .בוט-םוי-רַאפ רעצנַאג רעד ייברַאפ טייג ױזַא

 וצ ְךָאנ טָאה סע רעוװ ,עדייב ןקנעדעג עטַאלז-עשָאש ןוא םנורג ,רעקינייװ רעוו

 ."תוסוכ עבראק ףיוא ן'מנורג וצ ןעמוקנָא ןזומ ןדיי עקידלטעטש עלַא םירָאװ ,ןעמוק

 ןַא ,לטעטש ןיא שטנעמ ןטסכעלקילג ןרַאפ טכַארטַאב םנורג טרעו טלָאמעד

 ,בורג-דלָאג ַא ,לרעלעק-ןייוו ַא ןופ רעמיטנגייא

 ,בוט-םוי ףיױא טלעג ליפוצ ןַאמ ריא ןופ טגנַאלרַאפ בייו ַא סנצימע זַא

 : רעפטנע ןַא יז טמוקַאב

 !?םנורג ןיב ךיא ןוא עטַאלז-עשָאש טסיב וד זַא ,ןטכוד ךיז זומ ריד--

 יד ךָאנ חסּפ םירָאװ ,ןדירפוצמוא דימת לטעטש סָאד טביילב ןייוו ןייז ןופ

 -קַארּפ ַאזַא ,טייקיניילק ַא סעּפע .ןייוו ףיוא םיניבמ עקיטלַאװעג ןדיי ןרעוו ,םירדס

 רעד טימ ךָאנרעד ןעמ טמירק ! תוסוכ ריפ עצנַאג לָאמַא ףיוא ןעקנורטעגסיוא !קיט

 תואלפנו םיסנ ךיז ןעמ טלייצרעד ןגעקַאד ןוא ?עיצַאקירבַאפ, ס'מנורג ףיוא זָאנ

 .י."ןענייוו רעבַאדַאסעב, יד ןגעוו

 ןוא טזײלעגּפָא הרוחס ןייז טָאה רע .עלַא ןופ טלָאמעד טכַאל םנורג רעבָא

 !ױזַא רָאי ץנַאג ַא יאוולה -- בוט-םוי ףיוא טנידרַאפ

 רעגערט"רעסַאװ ןנחוי .ג

 יו ןעזסיוא סָאד רעגערט-רעסַאװ ןנחוי טָאה רעטניוו םוא ייס רעמוז םוא ייס

 ןיא וניבר השמ וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,םינועבג ענעי ןופ שינעביילרעביא ןַא

 עטנערבעגכרוד ןוא טיורב ןטלמישרַאפ ,ןעלגָאל עטרַאדרַאפ ערעייז טימ רבדמ רעד

 ,"םימ-יבאוש; ןוא "םיצע-יבטוחג סלַא ןעמונעגפיוא ןרָאװעג סע ןענייז ייז ןוא ךיש

 .סרעגערט-רעסַאװ ןוא סרעקעה:-ץלָאה רַאפ -- טשטייטעג טושּפ

 ,רעגערט-רעסַאװ ןנחוי סיוא טעז ןטייצ-רבדמ ענעי ןופ רכז ַא יוו ױזַא טָא

 רעד ןופ ךָאי ןרעטנוא ,רעקידלקַאװ ַא ןוא רענעגיובעג ַא לסעג ןרעביא קידנעייג

 יּפָארַא יד ןופ ןוא ןעלסקַא ענייז ןופ טיירב רעד ןיא *עדנָאש; רעקיצָאלק-בָאדג

 טימ טקעדַאב ןצנַאגניא ;ןטייז עדייב ףיוא רעסַאװ סעלבוק ענרעצליה עקידנעגנעה

 ,סעלַאוװיטש ןיא ןוא השבלה רעטלמישרַאפ-טלַא ןייז טימ ; למיש ןוא ךָאמ ,שטָאגליװ

 הארמ עזָאלרילָאק עבלעז יד .טײקנגָארטעגּפָא ןוא טײקטלַא ןופ ךיז ןלַאפעצ סָאװ

 ןייז ךיילגוצ יוו םינּפ ס'ןנחוי טָאה סעלבוק ענטָאגלװ ןוא עדנָאש עקיצָאלק יד סָאװ

 רעד טימ ףיונוצ ךיז טסיג ץלַא --- לוויטש ןוא לטיה ןייז ,ןַאטּפַאק רענעקָאלפ

 ...ןשינעטסיוװ-רבדמ רעדָא תוברוח עטלַא-טלַא יו טײקיזָאלרילָאק רעבלעז
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 ןייק ןופ ןרָאװעג ןריובעג טשינ לָאמנייק טלָאװ רע יוװ --- זיא ןעזסיוא ס'ןנחוי

 יד ןופ ןכָארקעגסױרַא םערָאװ-ץלָאה ַא רעדָא ,טערק ַא יוװ רָאנ ,טכַארט ןכעלרעטומ

 ןטױלּפ ענעלַאפעגנייא-בלַאה ענירג:ךָאמ יד ןוא ךעלזייה ענרעצליה עקיד'תלוּפמ

 ,..טלַאטשעג רעייז ןיא טקיטלַאטשעג ןוא םערופ רעייז ןיא טמערופעג םיא ןבָאה סָאװ

 יד ןָא ! סלעבוק ןוא עדנָאש : םירביא רָאּפ ַא ךָאנ וצ ןעמוק םירביא ח"מר ס'ןנחוי וצ

 ַא ןָא דרעפ-ּפעלש ַא יװ לידבהל ,טעקַאנ יו טשינ-רעיש סיוא רע טעז סעדנָאש

 ,ןע'ןנחוי הבשחמ רעד ןיא ןייז רייצמ טשינרָאג ךיז ןעק ןעמ .ךיז ףיוא ןַאּפש לקערב

 םעד ןלעטשרָאפ טשינ ךיז ןעק ןעמ יו טקנוּפ -- ןעלסקַא יד ףיוא עדנָאש יד ןָא

 !ןטימניא רעסַאװ סעטירָאק יד טימ ּפמולּפ יד ןָא ,קרַאמ

 ןיוש ןעמ טרעה ,גָאט םעד ףױרַא טיירד םלוע-ארוב רעד רָאנ יװ ,ןעניגַאב

 ,רענייטש יד רעביא ןעקבַאדַאק לוויטש ערעווש ס'ןנחוי ,סנדָאל עטכַאמרַאפ יד ךרוד

 ןעקכוילּפ סָאד ןוא עדנָאש ןייז ןופ ןטייק עקידנגנעהּפָארַא יד ןופ ןעּפירקס סָאד

 ןדָאל םעד קידנפעפיוא !ּפַאלכ-ּפילכ ,ּפַאלכ-פילכ :סעלבוק יד ןיא רעסַאוװ םנופ

 ןעמ רעכלעוו ןיא ,הרוצ רעד ןיא ןע'נחוי ןעזרעד ףרַאדַאב ןעמ זַא ,ןעמ טייטשרַאפ

 עדנָאש ַא טימ האירב עטרעקיוהעג עזָאלברַאפ ַא :רָאפ קידנעטש םיא ךיז טלעטש

 ? שרעדנַא ןעד יו .טנעה ענרעצלָאה עטקערטשעגסיוא ייווצ יו ,ןעלסקַא יד ףיוא

 .הארמ ערעדנַא ןַא ירמגל רָאג ןנחוי טמוקַאב ,חסּפ-רַאפ טמוק סע זַא רעבָא

 ,שטָאגליװ רעד ןוא למיש רעד ,טיײקָארג יד ןָאטעגּפָא םיא ןופ ןצנַאגניא טרעוו סע

 ךָאנ טּפשמ'רַאפ יו ױזַא זיא דרש רעכלעוו וצ ,טייקש'ינענכידבע עצנַאג סָאד

 ,טפאשטכענק ןופ רעטיײרפַאב ַא יו סיוא רע טעז רעטציא ...ןונ-ןב עשוהי תומימ

 רע עכלעוו ןיא ,םישובלמ יד ,רעט'רשכעג ןוא רעטרעיישעג ַא ךיז טזייווַאב רע

 ןיירַא ןעיירעקעב עקיד'צמח עקיביוטש-לעמ ןיא רעסַאװ רָאי ץנַאג ַא ןגָארט טגעלפ

 ןַא ,ענרעצלָאה-יינ ַא -- עדנָאש יד :ערָאלק ,ענעשַאוועג-יינ ףיוא ןטיבעג ןענייז --

 "רַאפ -- רעסַאװ סָאד ;ןפייר עקידנקנַאלב טימ ,עיינ -- סעלבוק יד ;ענעבָאשעגּפָא

 רעקיד'צמח ןייק געוו ןפיוא הלילח לָאז'ס ,רעכיט ענעטנעווייל טימ ןביוא ןופ טקעד

 -דמל ַא סעּפע טימ טשינ-רעיש םיא ןופ טגָאלש סע ,ןלַאפ טשינ ףיורעד ביוטש

 טימ רעסַאװ סָאד טגָארט רע .הרהט ןוא השודק ןופ רעמיש ַאזַא טימ ,טייקשיי'וו

 קיד'אמט ַא -- ןהכ ַא יו סיוא טדיימ ,ומיחרו וליחדב ,טײקנטיהעגּפָא ןוא תוריהז

 ןדעי רעביא טרעטיצ רע .ריוא ןקיד'צמח ןופ ששח ַא זיא'ס ואוו ,ללח ןדעי ,טרָא

 ,טייקיסילפ ַא ןגָארטעג טלָאװ רע ךיילג ,רעסַאװ קיד'בוט-םוי םענעסָאגרַאפ לסיב

 זיא ןקור ןייז זַא ,ךיז טכוד .ץלָאטש טימ טייג רע .רצוא ןַא זיא ןּפָארט רעדעי סָאװ

 טסַאל ןייק יו טישנ ןעלסקַא ענייז ףיוא טגיל עדנָאש יד ןוא ,ןגיובעג טשינ לָאמ סָאד

 ..ןבשמ ןופ גנַאטש ַא רעגייטש ַא ,תרש"ילכ ַא ,לידבהל ,יוװ רָאנ

 ףיוא ךיז ןזייװַאב ס'ןנחוי .געוו םעד ןע'זנחוי ּפָא רעדעי טערט ,קידנעייגייברַאפ

 ,עגָאװערט עצנַאג ַא ןָא טכַאמ ,רעסַאוװ סעלבוק ייווצ טימ בוטש ַא ןופ לעוװש רעד

 ןײלַא סייוז ןעמ סָאװ ,טסַאג ןבושח ךעלנייוועגרעסיוא ןַא ןופ ךיז ןזייװַאב סָאד יו

 רעקידיבוט-םוי רעד רַאפ ןוא םיא רָאפ ערָאװ ַא טכַאמ ןעמ .ןצעז וצ םיא ואוו טשיִנ



 261 | ווָאלָאקָאס .ב

 ןטיהעגּפָא קיליײה זיא טלעטש רע סָאװ טירט רעדעי :טגָארט רע סָאװ ,טייקיסילפ

 .תומא 'ד ענייז ןופ טרעדײלשעגקעװַא ןרעוו ןכַאז עט'רשכעג-טשינכָאנ ןוא ,רעדניק

 -ילעזטייל ַא .הריתי המשנ רעטיול ,טרעטיילעגסיוא יוװ סיוא טעז םינּפ ס'ןנחוי

 ןרָאװעג הלגתנ טכַאנרעביא יו סיוא טעז רע ,ןסָאגעגסיױא םיא ףיוא זיא טייק

 -- םיא טימ ךיז ןפַאש ןדיימ-טסניד עלַא סָאװ ,רעגערטרעסַאװ ןקיד'לפש ַא ןופ

 סע יוװ ױזַא ,םיבוט םישעמ ןוא תווצמ ןיא קסוע זיא סָאװ ,רתסנ ַא ,קידצ ַא ןיא

 טשינ טושּפ ךיז טליפ ןעמ .ךעלכיב-השעמ עכעלרעדנואוו יד ןיא ןבידׂשַאב זיא

 ךיז טליוװ סע .רָאי ץנַאג ַא ןופ ןעמָאנ ןקידעכָאװ ןטסָארּפ םייב ןפור וצ םיא םעוװקַאב

 : דובכה-תארי ןוא ץרא-ךרד טימ ןפורנָא רעטציא םיא

 -- -- !ןנחוי יבר --

 רערעש עלע'רהא .ד

 ןופ ןעמיורקעװַא םייב רוטָאנ יד טעברַא רעקיסיילפ ץלַא ,חסּפ וצ רעטנענ סָאװ

 .רעטניוו ןופ שינעביילברעביא עקידורב סָאד לטעטש

 ענעריובעגדיינ עריא ןופ לעפ יד גנוצ רעד טימ םורַא טקעל ץַאק ַא יװ

 -דוקסַאּפ עצנַאג יד רעטעװ עכעלבעל סָאד ןוא ןוז יד ּפָארַא טקעל ױזַא --- ,ךעלצעק

 ףיוא ,רעכעד ףיוא ,קרַאמ ןפיוא ט'בשומעגנָא טָאה רעטניו רעד סָאװ ,עווטס

 םעד טצלעמשעצ סָאװ ,חוכ רעבלעז רעד .לווייטס ןוא ןקָאטשניר יד ןיא ,סענַאקרַאּפ

 -רעטניו עבָארג יד ּפָאטלשירק ןוא ץומש ןטנקירטעגוצ ןוא םענעריורפרַאפ

 -שטיר ןוא סע טסילפעצ ,קעװַא ץלַא ךָאנרעד טמיור חוכ רעבלעז רעד ,סעּפורָאקס

 ."ץמח-רעבמ, ןטרָאד ןיוש סע זיא ןוא ּפָארַא-עּפושמ ואוו-ץעגרע ,קעװַא סע-טעק

 עשירעמיור ײלרעלַא טימ ןענעפָאװַאב רעבייו יד ךיז ןָאט טלָאמעד ןוא

 ףיוא-טנפע ןעמ ;ןשיוורעדעלפ ןוא סערעשטאק ,סעקיּפַארד ,רעמיזעב -- ןיז"ילכ

 -'תוירזכא ןרַאפ טרידַאקירַאברַאפ שממ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעגנוטסעפ-ןבוטש יד

 ,םיקדסו םירוח עלַא ןופ סעניוװעכָארג יד סױרַא טּפעלש ןעמ ;אנוש-רעטניוו ןקיד

 טגָארט ןעמ ;ןטלַאּפש-טנעװ יד ןופ םייל סָאד ,סערַאּפש-רעטצנעפ יד ןופ עטַאװ יד

 ידכ ,סעכעבעב ןוא סעטַארג עטמערַאװעגכרוד ןגעלעגוצ יד ןסיודד ןיא סױרַא

 .רעטניוו םענעסעגעגנייא םעד ייז ןופ ןביײרטוצסױרַא

 -תרוצ ערעסָאװ ,ןקוקוצמורַא ךיז רענעמ יד ןָא ןביוה טייצ רעבלעז רעד וצ טָא

 ,תיב"ינב ןייז טימ חנ יו .רעטניוו םענעמוקעגרעביא ןכָאנ ןבָאה ןיײלַא ייז ףוצרּפה

 ןיא ןעגנערב ךיז רעדעי טמענ ױזַא -- הבית רעד ןופ לובמ ןכָאנ קידנעײגסױרַא

 ןוא עפיט יד ,סרעצנַאּפ ענעטַאװ ןוא ענעצלעּפ יד ךיז ןופ ןפרַאוװּפָארַא : גנונעדרָא

 ןוא עקשטוק-רעטופ ענעסקַאװעגוצ-ּפָאק-םוצ-טעמכ יד ,לוויטש-סעקיליואוו ערעווש

 ,רעטניוו ןצנַאג ןרעביא ענעסקַאװעגנָא ,רָאה עטרַאה ןוא עסיורג יד ןרעשּפָא ךיוא

 .רערעש עלע'רהא ןופ ןרעטש רעד ףיוא טכייל טלָאמעד

 וצ ,ס'די-ןמוא יד וִצ לטעטש ןיא טנכעררַאפ ךיוא טרעװ רערעש עלע'רהא
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 ףעק ןוא הכאלמ יד טנרעלעג טשינ טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא :טנעה ענעדלָאג יד
 ןוא סעקיילעטכאמש "עשירעיזירפ, עלַא יד ןָא !ןענעק ןימ ַארַאפ סָאװ ךָאנ ןוא

 ; תוישעמ-ערה-רצי ערעדנַא ןוא רעצכעקעמש ,ןרעסַאװ ןוא ןבלַאז טימ ,סעקנישַאמ

 ןגעווטסעדנופ ;ןלעטָאפ-סוסקול ןוא ןעלגיּפש ןָא ,ךעלייל ןוא ךעטרַאפ ןסייוו ַא ןָא

 ,ריא טניימ ,סָאװ טימ ןוא ...!ּפערט ןייא ןָא לּפעק ןרױשעגּפָא ןַא סעלע'רהא זיא

 ...ןייא ךיז טקוק ,אברדא ? סע רע טכַאמ

 םעד טימ רעש יד ,ענייז םירישכמ-ילכ יד ךיז ייב קידנעטש טגָארט עלע'רהא

 -ַאפ-זָאנ רעטיור רעד ןיא טלקיוװעגנייא ,עווטירב רעד טימ ףייז ענירג יד ,םאק

 -עגקעװַא ,"יירעריזירפ, יד ןדניבעגפיוא ךיילג זיא --- טנעילק ַא ךיז טכַאמ .עליישט

 יד רעש יד טקַאה ןיוש ןוא עליישטַאפ עטיור יד טלקיװעגמורַא ,זיא'ס ואוו טצעז

 ּפָאק םעד טקידײלעגּפָא .רעטינש ןופ פרעס םעד רעטנוא ןעגנַאז יו ,רָאה סעמסַאּפ

 עווטירב רעד טימ ּפָארַא טעשטַארג ,ףייז ענירג טימ קרַאק םעד ןייא רע טפייז ,רָאה

 "טייג ייווצ-גָאט ַא ךָאנ ,ךעלרעפעג טשינ רעבָא ,לסיבַא טסייר'ס ,תמא { רָאה-ייב יד

 | ,טייקטיור יד ןייא

 הסנרּפ-רקיע ןייז .הסנרּפ רעד וצ גנירּפשוצ ַא ןעלע'רהא רַאפ זיא יירערעש

 דימת םיא טפלעה יירערעש סָאד רעבָא ,גָאט-גרָאט ַא ןיא פעט ענעדרע -- זיא

 טקעטש רע ,"שפנ דע םימ ואב,, זיא'ס ןעוו ,טלָאמעד טקנוּפ .טיונ רעד ןופ סױרַא

 -חסיהב רעטנוא טמוק סע ןוא ךרבתי םשה טפלעה ,ןשָארג ַא רַאפ גנוצ יד סױרדַא

 ,עקיּפָאק ע'נמוזמ ַא ןיירַא טלַאפ סע ןוא ןרעשּפָא םוצ לגנוי ַא תעדה

 זיולב --- ןעוו-ןטלעז ,גייצעג-רערעש סעלע'רהַא טרעװַאשז טעמכ רָאי ץנַאג ַא

 ןרעשוצּפָא הנוק ַא ךיז טכַאמ סע -- דָאב ןיא סנטסניימוצ ןוא קיטיירפ ַא ןיא

 ןַא ,הריפס-ךָאנ ַא ,רמועב ג"ל ַא :רָאי ןיא לָאמ עכעלטע עטלייצעג ךרוד זיולב

 רַאפרעד .ערעסעב ַא הסנכה יד זיא --- בוט-םוי-בדע ןַא םתס רעדָא ,ומחנ-תבש-ברע

 .הסנרּפ-טפיוח סעלע'רהא יירערעש ןיוש זיא חסּפ ןופ ךָאװ יד טמוק סע זַא ,רעבָא

 ןטייוצ ןפיוא ּפָארַא םענייא ןופ ,טײרּפשעגסױא דימת זיא עליישטַאפ עטיור יד

 רענירג רעד ןופ *ענַאיּפ, יד .רָאה סעּפָאנס ןלַאפ סע ,רעש יד טקַאה סע .ףױרַא

 -- עובק םוקמ ַא ןָא טעברַא עלע'רהא .ןרעוו וצ טנקירטרַאפ טשינ טזייוװַאב ףייז

 ,ּפָאק ןטרָאהַאב ןייא טקידײלעגּפָא .טייטש רע ואוו ןוא טייג רע ואוו ,טמוק רע ואוז
 רעטייוו ןוא ייוװצ-עקיּפָאק יד ןעמונעגוצ ,טייקש'הירב ןוא טפַאשרעטסיײמ סיורג טימ
 רעטנוא ןעמוקרעטנורַא ןומ עלַא ,עלַא .ךָאװ-חסּפ עצנַאג יד ױזַא .ןעגנַאגעג
 ךרודַא טריפ רע ,עדַאטס ןייז ךוטסַאּפ רעד טכַארטַאב סע יװ ױזַאא .רעש סעלע'רהַא
 ןייגייבְרַאפ ןליבסנַאמ לטעטש עצנַאג סָאד זומ ױזַא ,"טור ןייז רעטנוא ןסּפעש יד
 ...רעש סעלע'רהא דעטנוא חסּפ ברע

 ,לטעטש ןיא הכאלמ סעלע'רהַא קידװעעזנָא זיא ךָאװ-חסּפ תליחת ןיא ןיוש

 סָאװ ,ךעלגנוי ןוא םירוחב ,ןדיי : רע'תושדח-םינּפ ךעלקיטש לסעג ןיא טעז ןעמ
 א ןבָאה ןילַא ייז ןה !ןרָאװעג הרוצ הנתשנ סעּפע ןרעשּפָא ןכָאנ ,ךיז טכוד ,ןענייז
 רעטלַאק רעקידנופצ ָא ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגרעביא גנולצולּפ ןטלָאװ ייז יו ,ליפעג
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 עקידנלַאפּפָאדַא-ףיט ,ערעדנַא טימ עטשיוטרַאפ יװ ,סיוא רָאג ןעעז לייט ןוא הנידמ

 .ןעלטיה

 ,ןענערברַאפ-ץמח ןכָאנ טעה-טעה !יב ןָא טכַאנרַאפ ןופ ,חסּפ-ברע עמַאס םוא

 רעביא רעש רעד טימ םישעמ טעברַא ןוא דָאב ןיא לקניוו ַא ןיא עלע'רהא טייטש

 טגָאירַאפ ןעוועג טנייה זיב ןענייז סָאװ ,טייל עניימעג יד ,קלָאפ ןטסָארּפ ןופ ּפעק יד

 בוט-םוי םעד ןעגנערבוצניירַא ידכ ,רעטיב ןוא רעווש טעװעצַארּפעג ,טגָאלּפרַאפ ןוא

 ןוא טייטש עלע'רהא ןוא טפיוהעגנָא ןיוש ןגיל רָאה םירמח .ןירַא בוטש ןיא חסּפ

 ןטימ רעקיגיוו טרעװ סױרַא ריּפַאּפ ןופ ףייז ענירג לגרעב סָאד ,רעטייוו טרעש

 ,יירשעג קיילוק'רעדיוו ַא ,םרַאיל ַא ,קערש ַא -- ןקרַאק טלייש עווטירב יד .קוק

 ,שינעבייר-רעבייל ַא ,עקכוילּפעג-רעסַאװ ַא ,ןקלָאװ רעקידערַאּפ ַא ךיז טגָארט םורַא

 שעוו עטשיוטרַאפ רעביא יירעגירקעג ַא טימ ןעלבוט וצ םילכ ןופ רעּפמילקעג ַא

 טפיטרַאפ ,רעקיאור-טלַאק ַא עלע'רהא ךיז טייטש למוטעג עמַאס םעד טָא ןיא --

 -עג ַא זיולב טימ ןוא "םידרויו םילוע; ןָא ,ךיילג ןרעשוצּפָא ךַאפ-רעטסיימ ןייז ןיא

 טשינ ,טפַאהנסיװעג ,ךעלרע טעברַא ןייז ךיז טוט רע .טנַאה ןיא רעש רעכעלנייוו

 -טירט טָאה רעש יד ןענַאװ-זיב ,ייר ןייז ףיוא ןטרַאװ רעדעי זומ גנַאל ;הימר טימ

 -פיוא, יד ןופ ,ןַאמרעגנוי ַא רעצימע זַא ןוא .רָאה חטש םעד ןעמונעגּפָאדַא טירט-ייב

 ,עקנישַאמ-רעש ןייק טשינ טפיוק רע יאמלה ,ןעלע'רהא םיצולּפ טגערפ ,"עטרעלקעג

 טימ עלע'רהא ךיז טליפרעד ,ייווצ-סנייא רָאה יד ּפָארַא טמענ ןעמ עכלעוו טימ

 -טסנוק ַא ןסייה לָאז'מ יו ,רעגייטש ַא ,ךַאפ-רעטסיימ ןייז ןיא טקידיײלַאב לָאמניײא

 ...רעלענש ןייז סע טעװ ,ןריפַארגָאטָאפ וצ רעלַאמ

 טכַאל -- ?עקנישַאמ ַא טימ רָאה ּפָאק ַא ןשָאקוצּפָא ץנוק יד רימ זיא סָאװ --

 טנַאה ַא רָאנ טָאה סָאװ ,רעדעי ןזײװַאב ךָאד ןָאק סָאד -- סיוא םענעי עלע'רהא

 ...!רעגניפ רָאּפ ַא טימ

 .ןרױשעגּפָא ןיוש ןענייז לטעטש ןיא ןליבסנַאמ עלַא .גָאט ןבלַאה ךָאנ ןיוש זיא'ס

 םייהַא טייג עלע'רהא ,ןסָאגעגסױא ןדעי ףיוא ןיוש טגיל תורח-חסּפ לטרעפ-יירד

 ץלָאטש ַא טימ ןוא ענעשעק ןיא טלעג-רעּפוק ךס ַא טימ ,גייצעג-רערעש ןייז טימ

 ןטײנַאב ןוא םענייש םוצ ןדיי הדע יד וצ-טיירג הכאלמ ןייז טימ רע סָאװ ,ליפעג

 ,חסּפ בוט-םוי

 רעצייהיןוויוא רעד ,יטנעלַאװ .ה

 טײצ-חסּפ סָאװ ,לטעטש םעד רעביא םורַא ךיז טיירד דלעה רעקיצנייא ןייא

 -נָא-טשינ ,רכינ-וניא זיא תובישח ןייז רָאנ ,בושח רעקיטלַאװעג ַא וליפַא רע זיא
 !טשינרָאג ,ןצַאשוצּפָא סע ןסייוו ערעדנַא עלַא טשינ ןוא ןיילַא רע טשינ .קידוועעז

 רעצייה-ןוויוא ןוא דעכַאמ-רעייפ ַא ,יוג-תבש רעד ,יטנעלַאװ םורַא ךיז טיירד

 ,לטעטש ןופ רמוש-טכַאנ רעד ,ןעיירעקעב עשידיי ןיא רעקעה-ץלָאה ַא ,תבש םוא

 וצ ,סמערָא יד ןיא רעגערג ןסיורג ַא טימ ווָאר ןיא טכָאנ עצנַאג ַא טעּפַארכ סָאוװ
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 .יטנעלַאװ ,רע זיא ץלַא סָאד --- אובת אלש הרצ לכ לע עגָאװערט ףיוא ןרימרַאלַא

 ,חסּפ ףיוא ןעמיור ןדיימ-טסניד ןוא סעט'תיבה-לעב עשידיי יד ךיוא טפלעה רע ןוא

 שידיי .סעשזַאס ןוא טיוק ןיא ,םייל ןוא ךלַאק ןיא טרימשעגסיוא םורַא רע טייג

 -ריפע יד ךעלגנוי-רדח יד טרעהרַאפ ןוא םיניד עלַא טסייוו ,רעסַאװ ַא יו רע טדער

 לסיבַא יוג-תבש םעד-טָא טפרַאדַאב טלָאװ ןעמ זַא ,ןייא טשינ םענייק טלַאפ ."תוישק

 וצ ךייש .לטעטש ןיא דיגנ רעטסערג רעד רעטציא זיא רע םירָאװ ,ןייז דובכ גהונ

 ןיא בָאה עשלטעטש עצנַאג סָאד !קישטנָאילימ ַא ,רידא ןַא ,ריבג ַא ? דיגנ ַא ןגָאז

 שטייט רעד זיא ,"החפשה רוכב דע הערּפ רוכבמ, ,ןטסמערָא ןזיב ןטסכייר ןופ ,סטוג

 קנעש סעלעדוי ןופ ,עינלעשזַאג סמולבנעזָאר ןוא רעלכייּפש-הָאובת סעשָאי 'ר ןופ

 קַאה טימ לטעטש עצנַאג סָאד ,עלעווייא-ךעלעקסירג ס'הנמלא רעד עכענ זיב שממ

 ןיא ןבירשעגּפָא ןרָאװעג שוריפב זיא ױזַא םירָאװ ; דנַאנַאטימ ץלַא ןוא קַאּפ ןוא

 ,סעקוועשטיּפ עלַא טימ םותחו בותכ ןוא בוטש ןיד-תיב ןיא בר םייב ,הריכמ-רטש

 לָאמוצ ןגירקעגניײרַא ןבָאה סע לָאז יוג-תבש רעד ,יטנעלַאװ -- ןגעווטסעדנופ

 סָאװ ,יטנעלַאװ רע'לפש רעבלעז רעד ,טשינ רָאה ןייק .הוואג עלעקערב ַא ךיז ןיא

 טקיוװק ןוא דעזייה-רעדעפ עשידיי ןיא רֶע טייטש רעטייוו .ןטכענרעייא ןוא ןטכענ

 טשטניוו ןוא הצמ לקיטש ןעמוקַאב ַא רַאפ טקנַאדַאב ,רעלעט יד ןופ םייריש ןטימ ךיז

 ןייז ןופ ךיז טסיג סע סָאװ ,שידיי ףיוא אקוד ,חסּפ ןרשכ ַא ןוא בוט-םוי ןטוג ַא ןָא

 -ןדײשַאב רע טייג סַאג רעד ףיוא ...לַּפעט הפירט ַא ןופ טטכעקעג רשכ יוװ ,ליומ

 טגָאז ,תוישק ריפ יד טגערפ ,םיסדנוק עשידיי יד ןפיטש ךיז טימ טזָאל ,ןזָאלעגוצ

 יד ןיא ָאד זיא'ס סינ לפיוו טפערט ,"איצומה; ןוא ,"ינא הדומ, קינייװסיױוא ףיוא

 ןייא טשינרָאג םיא טלַאפ סע ןוא ; 7 םוא יצ דָארג; : ןטסיופ עטכַאמרַאפ ס'כעלגנוי

 רע סָאװ ,עינלעשזאג רעד ןיא ןײגוצנײרַא ;טכער-םוטנגייא ןייז לסיבַא ןצונוצסיוא

 ךיז : טסולג ץרַאה ןייז לפיוו ןרוכישנָא ךיז ןוא ןעמולבנעזָאר ייב טפוקעגּפָא טָאה

 ןקידצמח זיא-סע-ןכלעוו ַא ןיא ןרוטיפנָאק לסיבַא טימ ץרַאה סָאד ןענעלוצרעטנוא

 ןופ -- חקמ ןרעטנוא יײדָאב -- האובת ךעלצרעק רָאּפ ַא ןפיוקרַאפ רעדָא ; רעמַאק

 .. . ןעשָאי 'ר ייב טפױקעגּפָא טָאה רע סָאװ ,סרעלכייּפש יד

 ךָאד ןגָאמרַאפ ,רָאי ץנַאג ַא ןופ רעמערָא ייז ןענייז טציא סָאװ ,ךעלעדיי עלַא

 םיכלמ יד יו ךיז ןעלכעק ןוא ןבעל ייז -- בייל ןפיוא דמעה סָאד יװ ,טשינ רעמ

 ןוא תסורח ןוא רורמ ןוא תוסוכ עברא ןוא הצמ טימ םירדס ןעװַארּפ ; ןצנירּפ ןוא

 השעמ ,ןטעב-בסיה עקיטכיצ עטרעטפולעגסיוא ףיוא טנעלעגנָא ןגיל ; תוקרי ראש

 טנַאה ןייז ןיא ןגיל עלַא ,םיא רעהעג ץלַא סָאװ ,יטנעלאוו ,רע ןגעקַאד : ןירוח-ינב

 חתּפב ינעכ ,רעזייה-רעדעפ עשידיי ייב טציא טייטש רע -- ,"רצויה דיב רמוחכע

 ...תורצ עטקַאהעג עסיורג ףיוא ווָאר ןיא רעטייוו טקיטכענ ןוא

 ןוא ןבוטש יד ןופ םיא טביירט ןעמ ןעוו ,טשינ וליפַא ךיז טקידיײלַאב רע ןוא

 קיטש ןייא ןצנַאגניא זיא רע לייוו רַאפרעד ,ןרירוצ ךיז טשינרָאג וצ םיא טזָאל ןעמ

 -עגנָא ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,ןפנָארב רעקיד'צמח רעד םיא ןופ טערַאּפ סע .ץמח

 -סױרָא ןַא ךרודַאד ךיז טליפ ןיײלַא רֶע ןוא ,קנעש רעקשיאיוג רעד ןיא טעקאלשז
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 אנמחר ,טסעּפ ַא ןופ יו םיא ןופ ןכייוו ןדיי .תונחמ יירד עלַא ןופ רענעסיוטשעג

 "! רעטרע עקידצמח עלַא ןיא ךיז טעלראט סָאד זַא; : ןלציל

 ,והותה םלוע ןפיוא יוו חסּפ געט טכַא עצנַאג יד םורַא יטנעלאוו ךיז טיירד ױזַא

 ןגיל רָאנ רע טעוװ ייז טימ לייוו ,טדמערפרַאפ םייוג ןופ ןוא ,ןבירטרַאפ ןדיי ןופ

 ץלַא ,ץלַא .טשינ ץענערג ןייק רָאג טָאה תורישע ןייז וצ .שזרַאטנעמצ ןייא ףיוא

 ןיא .רָאי ץנַאג ַא יו טלדנַאהַאב רעגרע רע טרעװ ןגעווטסעדנופ .םיא וצ רעהעג

 םיא ןעמ טנערב םוטעמוא ,לגרה תסירד ןייק טשינ רע טָאה זיוה שידיי םוש ןייק

 לקערב ןייק ןפרַאװקעװַא טשינ לָאז רע ,טנעה יד ףיוא םיא טקוק ןעמ ןוא טירט ענייז

 ,דרע רעד ףיוא

 ןעמענ ךעלעדיי יד .בוט-םוי יאצומ ןיוש טבעלרעד ,יטנעלאוו ,רע סָאװ םיוק

 ןייז -- םולבנעזָאר ,לעמ ןייז -- עשָאי 'ר .סנגעמרַאפ ערעייז ּפָא קירוצ םיא ייב

 ערעייז -- סעט'תיב-לעב עלַא ןוא ,קנעש ןייז -- עלעדוי ,ןפנָארב טימ עינלעשזָאג

 ןַא :רעטרעטכיילרעד ַא ּפָא יטנעלאוו טמעטָא ןַאד טשרע .ןכַאז עטוג טימ ןרעמַאק

 רע .הביבס דעשימייה ןייז ןיא רעדיוו ךיז טליפ רע !ּפָאק ןופ ּפָארַא םיא זיא לוע

 תיב-ןב ַא רעטייוו זיא ןוא ,עמשטוק רעד טימ עקטרוק יד יו ,רעמ טשינ טגָאמרַאּפ

 ...!ליואוו ןוא טוג םיא זיא'ס ,ןבוטש עשידיי ןיא
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 ןונחת 'ר
 ןלעטששוצטסעפ ןעגנולעג טשינ ןיא סע סָאװ ,ךיל-סקלָאפ טלַא ןַא)

 (יא ןופרעד רבחמ רעד רעװ

 ֹא

 ,לעטש רעד ףיוא ןענווַאד ןכָאנ דלַאב ,ןסינ שדוח ברע

 ,לעווש רעד ףיוא לוש ןיא ןונחת 'ר ךיז טלעטש

 ,ריטרַאװק רעטלַא ןייז טימ ,לוש רעד טימ ךיז טנגעזעג רע

 ,רייא שדוח שאר זיב ,שדוח ןלופ ַא ףיוא

 ,ואוו טשינ סייוו'כ ייג ךיא ,ןונחת 'ר טגָאז -- *!עידַא;

 הצ טשינ ךימ ןעמ טמענ ,םוק ךיא ואוו

 ,ןטעב יד ,קנעש יד ,ןשיט יד ןעמ טשַאו םוטעמוא

 ןטערטרעביא טשינ לעווש יד ןעמ טזָאל ןע'נונחת 'ר

 ,ןדירפוצ רעדעי טציז שיטירדס םייב ,חסּפ

 ,ןדיי ַא ייב ריט ןיא ןּפַאלקנָא טשינ רָאט ךיא רָאנ

 ,ןסיוו סָאד לָאז ךיא ןעוו םירצמ תאיצי תעשב

 ,ןסינעג טשינרָאג ןסינ שדוח ןצנַאג ןופ לעװ ךיא זַא

 ,עקַאט הצע ןַא ןענופעג ןיוש טלָאװ ךיא

 ,עקטַאגָאר רעד ייב םירצמ ןיא טלעטשעגקעװַא ךיז טלָאװ ךיא

 ןסירעגנייא ןוא טנייוועג ךיא טלָאוװ ןוא

 ,ןסינ שדוח ןופ ןסיב ַא שטָאכ ןּפַאכ וצ יבַא

 ב

 ,הריד ַא רימ ךיא גניד חסּפ ךָאנ ךיילג

 ;הריפס רעד רעביא שטָאכ ןעניואוו וצ טרָאד

 --- גָאלק ןוא גָאז רָאנ גניז טשינ ןוא ךַאל טשינ

 .גָאט ןיא לָאמ ייווצ ,ןונחת ןיוש טגָאזימ

 : הלּפמ ס'ןונחת ןופ ןיוש טכַאל'מ --- םיצולּפ

 ,"הלבגה ימי; יד ןוא רמועב ג"ל ןָא טמוק'ס
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 ,ןָאטעג זייב ַא רַאפ תועובש םעד ךיא בָאה סָאװ

 ?ןָא טשינרָאג םיא טייטש סוחי ןיימ

 ,לופ סנירג טימ טצוּפעגסיױא זיא ץלַא

 -- לוש ןיא ןײגנײרַא טלָאװעג ךיוא טלָאװ ךיא

 ,"תור, ןעמ טנעייל ָאד ,"תומדקא; ןעמ טגָאז ָאד

 ,תוכז ןייק רענייק טניפעג ןונחת 'ר ןעמערָא ןרַאפ

 ג

 ,"ןכָאװ יירד; יד ןָא ןעמוק'ס ,קעווַא זיא טייצ עטכעלש יד

 ןכָארקרעד תילכת ַא וצ ןיוש ךיא ןיב ָאד

 -- ?תוצח ןוקית, טעװַארּפ'מ ,ןונחת קַאמשעג טגָאז'מ

 ,תיבה-לעב ַא ייב תירב ַא םיצולּפ ךיז טכַאמ

 :הריש יד ךיז טגניז ןוא להומ רעד ךיוא ךיז טלעטש

 *! הריד ןייק טשינ רעטייוו טסָאה !ּפָא-טערט ,ןונחת "רע --

 ד

 ,טלעווק ןונחת 'ר ,לוש ןיא באב העשת

 ; טלעוו ןייז רָאג ןיוש זיא טנייה זַא ,רעכיז זיא רע

 ,ןעמָאנ ַא "בוט םויא ,גָאט םעד ןעמ טיג

 -- ןמה יוװ הלּפמ ַא רעדיוװ ןיוש ךיא בָאה

 ,ןגָאז תוניק ןעמ טמענ הרשע-הנומש ךָאנ

 ,ןגָארט ךימ ןגיוא יד ןיהואוו ךיא ףױלטנַא

 ה

 ,ןטוג םעד ,לולא םעד םיוק ןיוש בעלרעד ךיא זַא

 ;ןתוחמ רעצנַאג רעד לוש ןיא ןיוש ךיא רעוו

 ,האנק סיוא אמתסמ ,השעמ יד רעבָא זיא

 ,הנותח ַא אקווד זיא לולא ןיא גָאט ןדעי

 ,ןפוא לכב ןוא הנעמו הנעט ןייק טשינ טפלעה

 ,ןפיױלטנַא החנמ רַאפ ןונחת 'ר ןיוש זומ



 ןעגנולייצרצד 24

 ן

 ,ןזָאלב רפוש טוטי'מ ןעוו ,הנשה שאר

 : ןזָאלנײרַא טשינ יאדוװַא לוש ןיא ןונחת 'ר ןעמ טוט

 ,געט ןיינ --- תוכוס ןוא ,תוכוס זיב רוּפיכ-םוי ןופ

 :געװ םעד ןדיימ םיא רַאפ ןיוש טכוז ןעמ

 ,טרָא ןַא ןעמ טניפעג ,תונעשוה רַאפ ,רוזחמ ןרַאפ
 .טרָאװ ןייק רענייק טקנעש ןונחת 'ר ןעמערָא ןרַאפ רָאנ

 ז

 ,דַאל ַא טימ קָאלט ַא ,לוש ןיא הכונח

 ; דַארַאּפ סיורג טימ "םיסנה לע, טגָאז'מ

 ,םינווי יד בילוצ ןדייל ןעד ךיא ךיורב יצ

 ? םינּפ ןיימ ןזייוו ןרָאט טשינ הכונח ץנַאג ןוא

 ֹח

 ,טַאהעג תורצ ּפַאנק ךָאנ הכונח ךיא בָאה ,תועמשמ

 :טבשב רשע השמח -- ןבעגעגוצ לענש רימ ןעמ טָאה

 -- תוריּפ רַאפ ,רעמייב רַאפ הנשה שאר זיא טלָאמעד

 ? תוריבע עשירעמיוב בילוצ ןדייל ןעד ךיא ףרַאד יצ

 ט

 -- הבהאב לבקמ ךיא ןיב ,דייל ךיא זַא ,בעל-םירוּפ ,אלימ

 : ?עװַארּפדָא, ס'נמה ןופ האנה שטָאכ בָאה'כ

 ,ןטק-םירוּפ ןופ סוחי רעד זיא סָאװ רעבָא

 ?ןטערטּפָא לוש יד זומ ןוא געוו םעד דיימ ךיא זַא

 --- ,תוחילס ןייק ןוא טויּפ ןייק לָאמוצ ,הליגמ ןייק ,תונמ-חלש ןייק

 . . . !סוחי ןייז רעסערג זיא ןונחת 'ר ןופ טרָאפ ןוא

 ןעק ךיא טשינ ,סייוו ךיא טשינ ,"רוביע, ןופ ןובשח םעד

 .ןעוועג זיא ןרָאיַארַאפ יו ,ןײטשַאב ןעק ךיא ,לחומ
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 תורוד ךרוד ןצנַאט סנטָאש עקיטולב

 .א

 ,ץַאלּפ רעדנַאסקעלַא גור ,קיסיירד ןוא יירד טרעדנוהניינ טנזיוט רָאי ןיא ,ןילרעב

 :דליש עטרעװַאשזרַאפ-ןכעלב ַא טימ עקטלָאמ ףלָאדור ןופ עּפיינק-טכַאנ רעד ןיא

 ,"ריב-זיוהטליש,

 .לּפמעל טרילָאק ַא טעשטשילבעגפיוא טָאה ץעגרע ,ךעלטכַאנרַאפ זיא ןסיורד ןיא

 ,סענָאגַאװ-יײװמַארט עטיור ליטש ךיז ןשטילג טלַאפסַא ןכעלטכייפ ןטנגערַאב ןפיוא

 -ירכרַאפ ןעיירש ןוא ,רענלעק עטלעטשעגפיוא טימ ,לענש ןפיול רעפיוקרַאפ-סגנוטייצ

 : ללח ןיא טעּפ

 -- ?טכַאמ יד טָאה רעלטיה; ---

 טימ ,ךעלדמעה עניורב ןיא ןױשרַאּפ ריפ ןציז עקטלָאמ ףלָאדור ייב קינייװעניא

 רעקנעש רעקיכייב ַא .לקניוו ןיא טצלירג ןָאפָאמַארג ַא .םערָא ןפיוא ןציירק-ןקַאה

 ןיא שיט ןופ ןדנואוושרַאפ לענש ןרעוװ ריב רעזעלג עקיכייב ןוא ,ןקָארשרַאפ טייטש

 .ערטסַאילַאכ רעד ןופ סלגרָאג יד

 א ,ענירּפושט רעד טימ רעכיוה רעד ,ןושל טימ סױרַא זיא רעטשרע רעד

 ןגירשעג לוק קירעזייה ַא טימ ןוא טנעה יד טימ טעכָאפעצ ךיז טָאה רע ,טנעדוטס

 טנעק ריא !טנעז ריא סָאװ ,סעמַאכ ריא; -- :עינַאּפמָאק ןייז ןופ טייז רעד ןיא

 ,ּפעק ןטלַאּפש ןופ עירָאעט יד רעבָא !ריא טנעק ּפעק ןטלַאּפש ,ןביוש ןקַאה זיולב

 . . . טנעז ריא סָאװ סעמַאכ ! ןליוהרַאפ ךייא ןופ זיא ןביוש ןקַאה ןופ עיפָאזָאליפ ידי

 ןשידייק ןופ ןוא ?טייהנייר-ןסַאר, ןופ ןוא ? ריא טסייוו "שטנעמ-רעביא; ןופ ןוא

 ? ךרַאגיַאל לואּפ ןופ ןוא ןיילרעבמעשט ןופ ןוא עשטינ ןופ ןוא ? *טסייג ןטמסרַאּפ

 טנייה טשרע ןיב ,ןָא ךימ טקוק ריא יװ ,ךיא ןוא . . . יופט !חור רעד ךייא טּפַאכ

 ַא םיא ,רָאסעּפָארּפ ןטלַא ןיימ ןופ עיפָאזָאליפ ןופ עיצקעל ַא ןטימ ןיא ןפָאלטנַא

 רעפטנע ןרָאלק ַא ןרעה ךימָאל ָאט !ןײרַא ףוצרּפ ןשידיי ןייז ןיא ןָאטעג ייּפש

 ; ךייא ןופ

 *? לדנַאה ןשטייד םעד טּפַאכרַאפ טָאה רעוו; --

 "! ַאדוי, ---

 ,שיט גערב ןפיוא רענעפָאלשרַאפ ַא טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה עדנַאמָאק ַא ףיוא יו

 ןטלמילבעגנָא ןַא טימ ,טקעיבוס רענעפרָאװעגסױרַא ןַא -- ייר רעד ןופ רעטייווצ רעד

 .ןגיוא ענעפָאלעגסױא-ּפמעט ןוא טעקשַאק

 *? רעטעברַא ןשטייד םעד טמערָארַאפ טָאה רעוו; --

 + + + 6 אדוי; טא

 ."רעדיל , גנולײטּפָא רעד ןיא טניישרעד עיפַארגָאיב ןייז *
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 רעזָאלסטעברַא רעקידנעקניה רעד ןגירשעצ ךיז טעּפירכרַאפ ןוא ךיוה טָאה סָאד

 ,ענייז סעסנָאװ עטציוושרַאפ יד טשיועג ךיז ןוא

 *? טפַארק עשירעטילימ סדנַאלשטיײיד טריניאור טָאה רעווק --

 -ַאּפמָאק רעקידנפוליגב-רעשירפ רעד לקנעב ןופ ןעגנורּפשעגפיוא ןיוש זיא ָאד

 ; טריטולַאס שירעטילימ ןוא ןגיוצעגסיוא ךיז ,טַאדלָאס רענעזעוועג רעד ,ןָאינ

 !ןדיי עטכולפרַאפ יד ,םַאזכרָאהעג עדלעמ --

 ןָאטעג קסאשט ַא לָאמַאטימ ענירּפושט רעד טימ טנעדוטס רעד טָאה -- ַאהַא --

 .ןעגנורּפשעגפיוא ענקָארשרעד ןענייז עלַא זַא ,שיט ןפיוא ריב זָאלג ַא

 ! סעמַאכ ,ןיב ךיא רעוו ,ןיוש ריא טסייוו טציא --

 ,טַאדלָאס רעד טריטולַאס טָאה -- "רוטלוק עשטייד, יד ,םַאזכרָאהעג עדלעמ --

 ןוא -- טנעדוטס רעטעשָאלּפעצ רעד טמערַאוװעצ ךיז טָאה -- !טפַאהלעבַאפ --

 ןכערב ןוא ןביוש עשידיי יד ןּפַאלק *ךייר ןטירד, ןופ ליואוו ןרַאפ רימ ןעייג טציא

 : . . .!שרַאמ ,רימ ךָאנ עלַא .ּפעק עשידיי

 -ירטקעלע עטרילָאק ןבָאה ץַאלּפ רעדנַאסקעלַא טייז רעקידרעביאנגעק רעד ףיוא

 : ןגירשעג תויתוא עש

 ."זױה-ןרַאוו --- ץיט ןַאמרעה,, --

 ןרָאװעג טלקסירּפעצ ביוש-גנולעטשסיוא עקיטנָארפ עסיורג יד זיא לָאמַאטימ

 ,ןיקענַאמ ןקידעכַאל םענעדייז-ןירג ַא ןטָאשַאב ,ךעלעציּפ ףיוא

 -וטס רעד ןוא רעמינּפ ענעקָארשעצ-טיוט ןעמואוושעגפיוא ןענייז קינייוװעניא ןופ

 קרַאטש ךיז טָאה רע לייוו --- ןעזרעד טזומעג סעּפע טָאה ענירּפושט רעד טימ טנעד

 ,רוכיש-טיוט ,רַאוטָארט םעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ןצנַאגניא ךיז ןוא ןָאטעג-לקַאװ ַא

 .ב

 ביוטש ןלעקנוט טימ ,לסעג ט'כשוחרַאפ לָאמש ַא זיא עסַארטש-רידַאנערג יד

 םענעלַאפעגּפָארַא ןטימ זיוה ןטלטיורעגנָא ןטיירב ןיא .לדנַאװ-לדנַאה ןופ למוטעג ןוא

 ןעמ טפור --- לזיילק שידיסח ַא ךיז טניפעג ,קיסיירד ןוא ןביז רעמונ רעטנוא ,קניט

 ."רעקיסיירד ןוא ןביז יד :סע

 טימ לטעטש ןשיצילַאג םעניילק ןייז ןופ ןעמוקעג טַאהעג זיא המלש םייח ןעוו

 סָאד ןעזעג טָאה רע ,ןונ ןוא -- שולעּפַאק-טעמַאס ןטיירב ןוא דרָאב רעגנַאל ןייז

 ןשיט יד ףיוא םירפס ענעפרָאװעגנָא יד ,טנעו יד ףיוא ץכעבעווניּפש עשימייה

 ץלַא סָאד טָאה רע זא -- ,ןענװַאד םייב טמערַאװעצ רָאג ךיז ןעלקָאש ןדיי ןוא

 דנו"ענ ןייז ןיא טסיירטעג ךיז ןוא למיה םוצ ןגיוא יד ןביוהעגפיוא רע טָאה ,ןעזעג

 , . . טלעוו ןייא טרָאפ זיא םוטעמוא סָאװ ,ןייז

 טשינ טָאה ,בשות רענילרעב רעטלַא ןַא ןיוש ,רענייז ןוז רעד זַא -- רעבָא

 לשיט םייב ןוא ;ןטפעשעג ס'ציט ןגעוו תואלפנו םיסינ ןלייצרעד וצ טרעהעגפיוא

 עקַאט זיא רע זַא טלייצרעד ןוא קַאבַאט טקעמשעג ןדיי ןבָאה בירעמו-החנמ ןשיוצ
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 ריא ,היאר אהו ,ןַארַאפ טרָאפ זיא ץוצינ רעשידיי ַא ךָאד ,המשנ עטשיאיוגרַאפ ַא

 לָאמנייא רע זיא ,ונ .ןטפעשעג יד רע טכַאמרַאפ רוּפיכ םוי ןוא הנשה שאר ,ךָאד טעז

 ,טפעשעג ס'ץיט ןגיוא ענעגייא יד טימ ןעז ןעגנַאגעגנײרַא

 -עג טָאה ןגיוא יד רַאפ .טקוקעג ןוא ןענַאטשעג גנַאל ,המלש םייח ,רע זיא

 עטמיושעצ יד ןופ ןוא -- ןּפערט-לדניווש ףיוא ךיוה-קָאטש ךיז-ןבייה ןופ טלדניווש

 .ןרילָאק ןוא רעטכיל

 סָאװ ,ןגײצליּפש-רעדניק עטרעטסַאילכעצ טימ לופ ,בוטש עָאלב ַא ןיא ץעגרע

 ןעמ טָאה ,סעקלָאשזָאק יילרעלכ טכַאמעג ,טמורבעג ,טצנַאטעג ,טעדיוהעג ךיז ןבָאה

 : ןײלַא םיא ןזיוװעגנָא לָאמַאטימ םיא

 -יוושעצ ןוא ּפָאק עסיל ַא טימ ,רעָארג ַא ,ןױשרַאּפ רעקיד ַא -- ץיט ןַאמרעה

 ,ןגיוא ענעמ

 ףיוא "ץוצינ; ןשידיי םעד טכוזעג ןוא ןעמונעג ,המלש םייח ,רע טָאה ,ונ

 ָאד םיא זיא ץלַא .טשינ ןפוא-םושב ,ןעניפעג טנעקעג טשינ ןוא םינּפ-ףוצרּפ ןייז

 .שיאיוג ױזַא ,דמערפ ױזַא ןעוועג

 -סגנולעטשסיוא עסיורג יד .ביוש רעד ןיא ןָאטעג ץעז ַא סע טָאה --- םיצולּפ ןוא

 עטריצעגסיוא עסיורג יד טקעדַאב ,ךעלציּפ ףיוא ןרָאװעג ןעגנורּפשעצ זיא ביוש

 ,רעטסנעפ ןיא עקלַאיל

 ,טשינרָאג רעבָא .ןקָארשעגרעביא לסיב ַא וליפַא תליחת ךיז טָאה המלש םייח

 ןעוועג ספות דלַאב ךָאד טָאה רע .קיאור ץנַאג .קיאור ןבילבעג רע זיא ךעלרעניא

 םענעפרָאװרַאפ ןייז ןיא ,ןטרָאד יוו טקנוּפ -- ?סעיינ ַא סעּפע'ס .ךַאז עצנַאג יד

 עשיאיוג ? שרעדנַא ןייז ןעד סע ןעק יצ ?שרעדנַא ןייז סע ףרַאד יצ !לטעטש ןשיצילַאג

 :קידנעטש ןוא דימת ןופ רָאלק ןוא טושּפ ױזַא זיא'ס .ןביוש עשידיי ןקַאה םיצקש

 . . . טלעוװ ןייא םוטעמוא

 זיא'ס ואוו טייז ענעי ןיא ןָאטעג קוק ַא המלש םייח ,רע טָאה םיצולּפ רעבָא

 -- *ץיט ןַאמרעה. ןעמָאנ ןקידנגנילק ןטימ ןױשרַאּפ רעדמערפ רענעי ןענַאטשעג

 ךלַאק ַא יװ סייוו ,טונימ רעד ןיא קידכעבענ ױזַא ןעזעגסיוא טָאה רענעי יװ ,ךא

 ,טניוו ןפיוא טַאלב ַא יו קידנרעטיצ ןוא

 ףיוא ,םיא ףיוא קידיהנושמ-ענדָאמ ױזַא סעּפע רעטציא רענעי טקוק סָאװ ןוא

 -ביילג-דמערפ ,ןענורעצ ױזַא טשינ ןיוש ןענייז ןגיוא סמענעי -- ? ן'המלש םייח םיא

 ַא רעמיש-ןרערט ךרוד יו סעּפע ייז ןיא ךיז טלגיּפש טציא .ןעמיוושעצ קיטליג

 . . . לרעייפ טייוו ,טייוו

 רע .סעיינ סעּפע ןעמואוושעגפיוא לָאמַאטימ זיא ץרַאה ןיא ן'המלש םייח ייב

 : ןעזרעד שוחב ,ןעזרעד סע טָאה רע ,ןיינ ;טליפרעד לָאמַאטימ סע טָאה

 !ץוצינ רעשידיי רעד ,ץוצינ רעד ,ָאי --
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 | .העש-טבַאנ עטעּפש זיא'ס

 רָאה ,ןריּפַאּפ גרַאב ַא זעוורענ טשימ ,שיט-ביירש ןייז ייב טציז ץיט ןַאמרעה

 ןייז ףיוא ןריואוושרַאּפ ךיז טָאה ץלַא ,ץלַא :רױּפַאק םיא ךיז ןלעטש לגענ ןוא

 ! תורוד-רוד ןופ ןשטייד --- ס'ציט יד ןופ ןוז רעד ,ץיט םעד ,ּפָאק

 ןעגנַאל ןופ טכַאנ, יד ןגעוו דיל סָאד ךרודַא טגנירד טנעוו עבָארג יד ךרוד

 ;*! עקקערַאּפ ַאדוי, : תולוק עטעּפירכרַאפ טימ ןעמורב בוטש ןיא םילכ עלַא ;"רעסעמ

 :ץרַאה ןיא ךיילג ןפָארטעג םיא טָאה לקניוו ןיא טרָאד טַארַאּפַאדָאידַאר רעד ןוא

 ,יד ןענייז ייז ,ץוש עשיאייצילָאּפ ןייק טשינ רימ ןבָאה רעגריב עשידיי רַאפ,

 *, , . טולב רעזדנוא ןגיוזעג ןבָאה סָאװ

 !לווייט רעד סע טּפַאכ --

 קסיּפ םענעפָא םעד טּפוטשרַאפ לענש ,רעטלַא רעד ןעגנורּפשעגפיוא זיא רע

 םיצולּפ ןבָאה םורַא ןכַאז-בוטש עלַא רעבָא .טַארַאּפַאדָאידַאר ןטיישרַאפ-ךערפ ןופ

 * -- -- סרעגיוז-טולב עשידיי יד; : ןגיוא עקיטולב ןוא סעקסיּפ ענעפָא ןעמוקַאב

 ןױשרַאּפ ריפ ,ריט יד ןסירעגפיוא ךיז טָאה'ס .ןעשעג סע זיא לָאמַאטימ ןוא

 טימ טנעדוטס רעטעשויעצ רעד ,טנַאה ןיא ןרעװלָאװער ,ךעלדנעב-ץיירק-ןקַאה ןיא

 : טגָאזעג ןוא סיוא-טנרָאפ ןעגנַאגעג זיא עווישזג רעד

 ריא טּפַאצ ןרָאי רעטנזיוט ,חסּפ ןייד ןופ טכַאנ יד זיא טנייה . . , עדוי --

 -- -- טולב ןייד ןּפַאצ רימ ןלעוװ טנייה ,טולב רעזדנוא ןיוש

 -סיסַאר רעד טימ גנַאלקנייא ןיא ?ךעלטפַאשנסיווע ,טלַאק טגָאזעג סע טָאה רע

 -יושעצ טימ :ןעשעג סעּפע ךָאנ זיא טונימ רעבלעזרעד ןיא רעבָא ,עירָאעט רעשיט

 דנָאלב גנוי ַא רעמיצ ןטייווצ ןופ ןלַאפעגנײרַא זיא ןגיוא עקידנענערב ןוא רָאה עטרעב

 ,ףָאלש ןופ עטקעוועגפיוא ןַא ,רעטכָאט ס'ציט --- ,לדיימ

 רעגנוי רעד ןוא ,סיפ יד ףיוא טלקַאװעג ךיז יז טָאה --- ? וד ,ץירפ !טדג ,ךַא --

 רע טָאה לענש:-ץילב .טנַאװ רעד ןיא טנעלעגנָא ךיז ןוא ךיילב ןרָאװעג זיא טנעדוטס

 ,רעװלָאװער ןופ עבלוק רעד טימ ,דליוו .טנעדוטס רעטרעביושעצ רעד ,טשרעהַאב ךיז

 ,ןלַאפעגמוא זיא יז זַא ,לדיימ עגנוי סָאד ןָאטעג סיוטש ַא רע טָאה

 טשינ ןיב ךיא -- ,דליוװ-שיחצור ןוא ליוה ןעוועג לוק ןייז זיא --- ! ןיינ --

 רָאסעּפָארּפ ןשידיי ןטכולפרַאפ ןופ ,ןגעלָאק-טעטיזרעווינוא ,לדירפ ,וד ןוא ץירפ רעמ

 !יופט . . . עיפָאזָאליפ ןופ

 ,ןכַאמ וצ ךַאוװש זדנוא ,גנודניפרעד עטכולפרַאפ עשידיי רעייא ךָאד זיא סָאד --

 ףיוא ריא טָאה ?טסייג;, ןוא *לַארָאמ,; רעייא !"ןכעלביײװרַאפ, ,ןכייוורַאפ וצ זדנוא

 רעטנזיוט ! ןריגער ןענעק טלָאז ,עטסכַאװש-שיזיפ יד ,ריא ידכ ,טכַארבעג טלעוו רעד

 טָאה ריא .תומשנ עשירַא ערעזדנוא ןעגנואווצַאב ןוא טמסרַאפ ױזַא ריא טָאה ןרָאי

 ,עוויטימירּפ ןייז ןליוו רימ . . . !יופט -- ןביולג ַא ,ט-ג ַא ןעגנואווצעגפיוא זדנוא

 !ןייז רימ ןליוו רעניד-ןצעג ףרעטלע-רוא ערעזדנוא יו ױזַא ןשטנעמ-תויח עדליוו-רוא
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 ןענעקרענָא רימ ןוא -- !"רעטיר-ביורק ,רעטיר-ץיירק עטלַא יד ןופ םישרוי עיירט

 ריא ,טולב רעייא ןפרַאד רימ ןוא ,לגענ ןוא ןייצ ,לגענ ןוא ןייצ רָאנ ,רעמ טשינ

 -- -- !ןדיי-טסייג עטכולפרַאפ

 ןיא ןגעלעג ױזַא זיא רע גנַאל יו ,טסואוועג טשינ ןיילַא טָאה ץיט רעטלַא רעד

 ,טּפַאכעגפױא קיטייו סיוא ךיז טָאה רע זיב ,טכַאמנָא

 םינּפ ןייז זַא ,טליפעג רָאנ טָאה רע ,ןעוועג טשינ רענייק ןיוש זיא בוטש ןיא

 ,טולב םוטעמוא ,טולב -- קיּפעלק ןוא סַאנ ןעוועג זיא

 טלַאטשעג סָאד ןעמואוושעגפיוא ץעגרע ןופ ןגיוא ענייז רַאפ זיא לָאמַאטימ ןוא

 זיאס .טפעשעג ןיא ךיז ייב ןעזעג טלמונַא טָאה רע סָאװ ,דיי ןטלַא םענעי ןופ

 ןיא ןעזרעד טשרע דיי ןשילַאכרַאירטַאּפ ןקיזָאד םעד טָאה רע סָאװ ,ךעלרעדנואוו

 ןיוש ךָאד טָאה דיי רעד .טצַאלּפעג טָאה רעטצנעפ-יוש סָאד ןעוו ,טונימ רענעי

 ,טלַאטשעג-ןדיי סָאד ךיז טסקַאװעצ טציא . . ,. ןייטש גנַאל ,גנַאל טרָאד טזומעג

 .ןגיוא עקיטעמוא עפיט עכלעזַא ;דרָאב עסייוו עגנַאל ַא : רעסערג ,רעסערג טרעוו

 .קירוצ תורוד טימ גנַאל ,גנַאל ,ןעזעג ץלַא סָאד ןיוש רע טָאה ואוו-ץעגרע

 יב .ןרָאי רעטרעדנוה ,רעטרעדנוה רַאפ ,לטעטש שטייד טייוו ַא ןיא ץעגרע

 ,טכַאנ-חסּפ ,טכַאנ עקיטנייה יד ,בוטש ןיא ןדייז רעטלע-רעטלע ןייז

 -- רעמינּפ עטרעמכַאיעצ-דליוו ערטסַאילַאכ ַא

 -- דניק-טיוט ַא

 -- ,טולב ,טולב

 .ןענױשרַאּפ עקיבלעז יד ,ןענױשרַאּפ יד --- ייז טעז רע

 ןייצ ,לגענ ןוא ןייצ ,ןגיוא ערוכש :ןעוועג טשרע ָאד ןענייז ייז יו עכלעזַא טָא

 ,לגענ ןוא

 ןופ ןעזסיוא סָאד טָאה סָאװ רעטציא ,רע טעז ןדייז-רעטלע ןייז ךיוא ןוא ,ָאי

 רעסייוו ַא .ןגיוא עקיטעמוא עפיט ,דרָאב עגנַאלדָארג ַא ,דיי ןטלַא ןדמערפ םענעי

 ,לטיק

 ערַאס ,טימרעד ןיא ָאד רע טוט סָאװ ,ץיט ןַאמרעה ,רע רעבָא -- :קיטכיר

 !? םעלַא םעד טימ רע טָאה תוכייש

 ךיז טָאה סָאװ ,רעטכָאט עטרעביושעצ-דנָאלב ןייז ןעזרעד טָאה רע זַא ןוא

 טשינ ןוא ,ןגָאז-וצ-ױזַא ,טגָאזעג רע טָאה --- עירעטסיה ןיא ןפרָאװעג טפַאהפמַארק

 ענייז טקידנעעגוצ זיולב טָאה רע :;סָאד טגָאז רע ןעמעוו וצ ,ךעלטנגייא ,טסואוועג

 : תובשחמ ענעגייא

 רעבָא --- ָאד זיא לובלב-טולב רעד -- ָאד ןענייז רעטיר-ץיירק יד ...מה --

 !? רימ ? רימ ןענייז ואוו

 "רעטיר-ביור, ,עדליוו יד וצ ,תובָא ערעייז וצ קירוצ . ,. , קירוצ ןרעק ייז ,ָאי

 רימ ןרעק ןיהואוו ןוא קירוצ רימ ןרעק ןעמעוו וצ ,רימ רעבָא -- : לגענ ןוא ןייצ טימ

 | . . .?קירוצ
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 טציז ,עסַארטש-רידַאנערג רעד ףיוא סָאװ ,לביטש-םעדיוב ןלעקנוט ןייז ןיא

 ,הדגה עטלעגרַאפ ַא טגיל ןגיוא ענייז רַאפ .לטיק ןסייוו ַא ןיא רדס םייב המלש םייח

 ןוא טולב רעייז ריא ןיא ןיוש ןבָאה תורוד .הדגה יד טלַא ןיוש זיא רָאי רעטרעדנוה

 רעטצנעפ יד רעטנוא ,לייהעג דליוו ַא טמורב ןסיורד ןיא זַא ןוא ,טּפַאזעגנייא ןרערט

 ןעד סָאד זיא -- ?טולב-ןדייג ךָאנ ןעווער ,סעיגרָא ערעייז תויח עדליוו ןעוװַארּפ

 ? ן'המלש םייח ,םיא רַאפ שודיח ַא

 -רעדנוה .,גנַאל ױזַא ,גנַאל ױזַא סָאד ןיוש ןעק רע ,ָא .קיאור קינייװעניא זיא רע

 ,רעמיור עקיטשרוד-טולב עבלעז יד .,ױזַא ןיוש סע זיא ,ןרָאי רעטנזיוט ,ןרָאי רעט

 רימ סָאװ -- רעדנעל רימ רעוו ?ןרָאי רימ סָאװ -- ןרָאי רימ רעוו ,טיוט ןוא טולב

 ?ןןרוטלוק רימ סָאװ --- ןרוטלוק רימ רעוו ? רעדנעל

 ! תורוד ךרוד ןצנַאט סנטָאש עקיטולב

 ךיז ןעיצ -- טולב טימ ןריט עשידיי יד טנכייצעג טָאה אוה ךורב טד-ג טניז

 ,לארשי ןופ טירט יד רעטנוא ןרָאי עקיטולב ױזַא

 ..."ןדנעלרַאפ וצ זדנוא ןענַאטשעגפיוא זיא רענייא טשינ ןוא,

 דרָאב עָארג יד ךיז טלקָאש גנַאל יו ? םיטש עקיזָאד יד ןיוש טגנילק גנַאל יו

 ?ןרערט ןוא טולב טימ טּפַאזעגנָא ,הדגה עטלעגרַאפ יד רַאפ רעדיוו

 ןייד ןיא ןעלקייק ךיד ןעזעג ןוא ריד רעביא ןעגנַאגעגכרוד ןיב ךיא ןוא;

 . . . "ןבעל וטסלָאז טולב ןייד ןיא :טגָאזעג ױזַא ריד בָאה ךיא ןוא : טולב

 "!עקקערַאפ ַאדויא :ריט ןיא ןּפַאלק ,תולוק עדליוו ,ךיז טרעטנענרעד ץימע

 ןוא ,"ךל רמואו, :םיטש יד טשינ ךיז טסייררעביא טונימ ןייא ןייק ףיוא ןוא

 ."ןבעל וטסלָאז טולב ןייד ןיא, ,"ייח ךימדב; : ױזַא טגָאזעג ריד בָאה ךיא

 ץרַאה סָאד ןוא ףַארגַארַאּפ רעד

 .ָארדעפ ָאדנַאנרעפ ןָאד ןופ
 ןפָאלרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,עטכישעג יד ןבירשַאב טייטש ךוב-קינָארכ ןטלַא ןַא ןיא
 קינָארכ יד ; ָארדעּפ ָאדנַאנרעפ ןָאד ,רָארוקָארּפ ןוא רעטכיר-ןיורק ןשידנעלָאה ןטימ

 | ,עינַאּפש-שוריג ןופ רָאי םעד ,1492 רָאי ןופ טריטַאד זיא

 ףיוא קורעּפ ןקיצנַאלג םעד טכַאמעג טכערוצ ךיז טָאה ָארדעּפ ָאדנַאנרעּפ ןָאד

 "רעלדָא רעקידרענייב רעד ףיוא רעזעלג-ןגיוא יד טלטָאזעגנָא טסעפ טָאה ,ּפָאק ןייז

 קוק ַא ןוא ,לוטש-גיוו רענעטכָאלפעג-לָאטש רעד ףיוא ןָאטעג-גיוו ַא ךיז ,זָאנ

 יד טכַאמעגוצ לענש רע טָאה ןגעלעג םיא רַאפ זיא סָאוװ ,ךוב םעד ןיא קידנעָאט

 .תוקפס םוש ןייק רעביא טשינ טזָאל ןוא רָאלק ךעלטנגייא זיא ךַאז יד :ןגיוא

 רָאּפ ַא טימ זיא ,ץעמאנ קחצי ,עינַאּפש ןופ ןדיי ענעבירטרַאפ יד ןופ רענייא

 -כיוה םוצ ןדלָאמעג ךיז טָאה דרע רעשידנעלָאה רעד ףיוא ןעמוקעגנָא קירוצ געט
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 ,ןעגנולדנַאהרַאפ ןריפ דנַאלָאה ןייק ןעמוקעג זיא סָאװ ,טַאגעלעד ןשינַאּפש ןטצעשעג

 -יווקניא-סיורג ןשינַאּפש ןופ ןוז-ןרעדורב רעכעלבייל ַא ;ָאדַאמעװקרָאט ץעניא ןאד

 טָאה רענעי ןעוו .ןריּפַאּפ קַאּפ ַא סעּפע ןבעגעגרעביא םיא טָאה דיי רעד .רָאטיז

 ,לטנַאמ ןרעטנוא ןופ ןגױצעגסױרַא דיי רעגנוי רעד טָאה ,טפיטרַאפ ייז ןיא ךיז

 סױרַא זיא ףרַאש יד זיב ץרַאה סָאד ןכָאטשעגכרוד םיא ןוא ,דרעוװש עמורק ַא

 .טייז רעטייווצ רעד ףיוא

 רעטעליוקעג ַא ןלַאפעגמוא זיא ןוא -- ןָאטעג יירשעג ַא םיוק טָאה ץעניא ןאד

 ,טולב עשזולַאק ַא ןיא

 ךַאװ:בייל רעד ךרוד ןטלַאהרַאפ ןרָאװעג זיא ,דיי רעגנוי רעד ,ץעמאנ קחצי

 .הסיפת ןיא טצעזעגנייא ןוא

 -סגנושרָאפסױא רעד ,רע ,ןעגנַאגעג רע זיא הסיפת יד ןיא דיי םוצ ,טרָאד

 ,ארדעּפ אדנַאנרעפ ןאד ,רעקידלושַאב ןוא רעטכיר

 ...טרעלקרעד טָאה דיי רעד ןוא

 סָאװ :טקוקעגמוא ךיז ןוא ןגיוא יד טכַאמענפיוא טָאה ארדעּפ ָאדנאנרעפ ןָאד

 ללכב ךָאד טָאה רע ...!סָאװ ?טרעלקרעד דיי רעד םיא סָאד טָאה ךעלטנגייא

 . . . טרעלקרעד טשינרָאג ןוא טדערעג טשינרָאג

 רעטכיר:ןיורק ןשידנעלָאה ןרַאפ עטסכעלנייּפ סָאד ןָא עקַאט ךיז טביוה ָאד ןוא

 ןוא טשרָאפעגסיא רעדרעמ םעד טָאה רע :ָארדעּפ ָאדנַאנרעפ ןָאד רָארוקָארּפ ןוא

 -סיוא לָאפ ַאזַא ןיא ןפרַאד רָארוקָארּפ ַא ןוא רעטכיר ַא סָאװ ץלַא ,טגערפעגסיוא

 *? םיפתוש ןייק ןעוועג טשינ ןענייז יצ , *? דרָאמ םעד ןופ הביס יד זיא סָאװ; ,ןגערפ

 ןעגנוי ַאזַא טעדרַאמרעד טָאה רע סָאװ ,הטרח ןייק טשינ רעדרעמ רעד טָאה יצ;

 "? שטנעמ ןקידלושמוא

 . . .טגערפעג רע טָאה ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא

 טשינ טרָאװ ןייק .טרעפטנעעג טשינרָאג טָאה דיי רעד ...ידלַא וצ רעבָא

 םעד ,םיא ףױא רע טָאה טקוקעג זיולב .טשינ ךיוא רע טָאה ןגיוושעג וליפא

 קילב טרָאס ַאזַא ,קילב ןקיטעמוא ענדָאמ ַא סעפע טימ טקוקעג ,רעשרָאפסױא

 ָאדנַאנרעפ ןָאד ,רע ןוא .ןבעל ןיא ןסעגרַאפ רעמ טשינ לָאמנייק םיא וטסנעק ,סָאװ

 יד טבַאמעגוצ טסעפ טָאה רע ןעוו ,טשינ .ןסעגרַאפ טשינ ךיוא םיא ןעק ,ָארדעּפ

 ןיא טפיטרַאפ ךיז ןוא רעזעלג-ןגיוא יד טלטָאזעגנָא טָאה רע ןעוו ,טשינ ,ןגיוא

 .ןגעלעג םיא רַאפ זיא סָאװ ,סקעדָאק-ףָארטש ןופ דנַאב ןקיד

 ןטסעדנימ םעד רעביא טשינ טזָאל סע .רָאלק רעייז ,רָאלק סע זיא ךעלטנגייא

 . . . לפייווצ

 טשינ סָאד ללכב טוװאורּפ רעדרעמ רעד .ןעוועג יאדווא ? ןעוועג זיא דרָאמ ַא

 טימ ןפיױלסױרַא ןעזעג םיא ןבָאה סָאװ ןעוועג ךיוא ןענייז תודע .ןענעקיײלּפָא

 ,דרעװש רעטקיטולברַאפ ַא

 ןַא זיא אדאמעווקראט ץעניא ןָאד רעטעדרָאמרעד רעד זַא ,ךָאד זיא רָאלק ןוא
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 רעד ךָאד זיא ןכבו .דרע רעשידנעלָאה רעד ףיוא חילש רעשינַאּפש רעלעיציפָא

 .גָאט רעד יו רָאלק זיא'ס ,ָאי .רעקידנטסַאלַאב ,רערעווש דרָאמ

 ,דנַאלָאה ךיירגינעק ןופ ךוב-סקעדָאק ןיא ,םיא רַאֿפ ָאד ףַארגַארַאּפ רעד ןוא

 ,ףָארטש-טיוט :גָאט רעד יוװ רָאלק ךיוא זיא

 םיא טעז רע ןוא ,רעזעלג-ןגיוא יד ןָא לָאמַא ךָאנ טוט ,ָארדעּפ ָאדנַאנרעפ ןָאד

 טלַאטשעג ַא .טלַאק ,קיאור ךוב ןיא ךיז טייטש רע יוװ ,ףַארגַארַאּפ םעד ךיז רַאפ

 -עגסיוא ןַא טימ ,לקעה ענרעזייא ןגיוצעגסיוא-גנַאל ַא יו ,ףַארגַארַאּפ רעד טָאה

 סָאװ ,שטנעמ ַא ייב ,ּפָאק םעד ןקַאהוצּפָא טצונַאב ןעמ יװ סנױזַא ,זדלַאה ןטמורק

 ,טיוט םוצ טלייטרוארַאפ זיא
 ןָא םיא סע טבייה ,ףַארגַארַאּפ םעד ףיוא רעמ לסיבַא טקוק רע זַא ,רעבָא

 ַא ;גיוא ןַא ןופ טלַאטשעג סָאד רָאג טמוקַאב ףַארגַארַאּפ רעד .ןעלדניווש םיצולּפ

 .ץץעמאנ קחצי ,הסיפת ןיא דיי ןעגנוי םענעי ייב יוװ ױזַא ,גיוא קיצנַאלג ףרַאש

 ,ףיט ענדָאמ ױזַא סעּפע ןוא ,טעמוא ליפיוזַא טימ םיא ףיוא טקוק גיוא סָאד ןוא

 . . . טסורב רעד ןופ ןעגנירּפשסױרַא ליוו ץרַאה סָאד זַא
 ?טגָאזעג דיי רעד םיא טָאה סָאװ
 ! םינָאלוװװיט ידלַא יצ -- ;ארדעּפ ָאדנַאנרעפ ןָאד ןרעטש םעד טשטיינק רע

 ! דיי רעד ,טגָאזעג טשינרָאג םיא ךָאד טָאה דיי רעד

 ױזַא ךיז רע טלבירג סָאװ .ןײלַא ךיז ףיוא סעכ ַא םורַא םיא טּפַאכ טונימ ַא

 ,רָאלק ךָאד זיא ףַארגַארַאּפ רעד ? דיי ַא טרָאד סעּפע טימ ךיז טעװעינָאמערעצ ןוא

 ,גָאט רעד יוװ רָאלק

 טנייה ךיוא םיא טָאה ,רעטסינימ רעכעלגינעק רעד ,טעטסעיַאמ ןייז ןוא

 רעשידנעלָאה רעד זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג םיזמר ליפ טימ ןוא ,ךיז וצ ןפורעג

 טימ ןעגנואיצַאב-סלדנַאה יד ןכַאמ וצ עילַאק טשינ ,ןירעד קרַאטש טגיל גנוריגער

 | .+ י עינַאּפש

 ,דנַאלָאה ןייק רָאטקָאד בייל ריא טקישעג טָאה ןיילַא אלעבאזיא ןיגינעק יד

 ריא ןופ ,ןוז-ןרעדורב םעד ץעניא ןאד ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג םעד ןכַאװַאב לָאז רע

 ,אדאמעווקראט סַאמָאט ,רעטאפ-ףיוט

 ךיוא רעטכיר רעשידנעלָאה ַא ףרַאד ץלַא סָאד ,טייקיניילק ןייק טשינ זיא סָאד

 ,טכַא ןיא ןעמענ

 , . . ץרַאה סָאד ,ץרַאה סָאד ,ץלַא

 קעמש ַא ןוא עלעשעלפ ַא סעּפע ןעמונעגסױרַא טָאה ארדעּפ אדנאנרעפ ןאד

 ןופ ןעגנומיטש יד טימ ןענעכער ֹוצ ךיז ביוחמ זיא דנַאלָאה ןופ רעטכיר ַא .ןָאטעג

 ,רָאלק ױזַא ,רָאלק ױזַא זיא ףַארגַארַאּפ רעד ןעוו וצרעד ןוא ,ןזיירק עכעלטמַא

 רע טָאה ךָאנרעד . . . טלעטשעגפיוא שזַא ךיז טָאה ָארדעּפ אדנַאנרעפ ןָאד

 יד טצעזעגפירַא לענש .ליטש-גיו רעד ןיא טצעזעגקעװַא קירוצ קיטסַאה ךיז

 סָאװ ךוב-סקעדָאק עקיד סָאד טשימעגפיוא לענש ,זָאנ רעד ףיוא רעזעלג-ןגיוא

 ,םיא רָאפ
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 ...דרָאמ טײגַאב ץימע ןעוו : ףַארגַארַאּפ רעד רָאלק שוריפב ױזַא זיא טָא --|

 .ף ָארטש- טיוט

 טלַאטשעג ןיא ,טלַאק-קיאור ,ףַארגַארַאּפ םעד טלוב ןוא רָאלק ךיז רַאפ טעז רע

 ,זדלַאה ןטמורקעגסיוא ןַא טימ ,לקעה ןרעזייא ןגיוצעגסיוא-גנַאל ַא ...לקעה ַא ןופ

 ןַא ןבילברַאפ זיא סע ןוא -- ןענורעצ ךיז לקעה סָאד זיא לָאמַאטימ רעבָא

 ,ףיט ,קיטעמוא טקוקעג םיא ףיוא טָאה גיוא סָאד .גיוא ןַא יו רעמ טשיגרָאג .גיוא

 ןָאד ,רעקידלושַאב ןוא רעטכיר-ןיורק רעשידנעלָאה דעד טָאה םיצולּפ ןוא ,טייוו

 .ןעזרעד סעּפע ָארדעּפ ָאדנַאנרעפ

 :ןעזרעד טָאה רע

 סָאװ ,ןַאמ ןעֶָארג ןכיוה ַא .ןפיוה-רעטייש ןקידנרעקַאלפ ַא ,ץַאלּפ-קרַאמ ַא

 ןוא ןטייק ןיא טּפעלשעג ןרעוװ ןדיי ענעדנובעג .האנש טימ ןצילב ןגיוא ענייז

 .רעצעלק עקידנענערב יד ףיוא ןפרָאװעג

 :ןעזעג רע טָאה סעּפע ךָאנ ןוא

 רעביא ךיז ןעיצ ןשטנעמ .קע ןַא ןָא ןוא ףוס ַא ןָא .ךיז טיצ ייר עגנַאל ,עגנַאל ַא

 .ךעלקערש זיא ןעזסיוא רעייז .טולב טניר סיפ ערעייז ןופ .סעטָאלב ןוא ןדמַאז

 -רַאפ עשידיי יד ייז -- ,ץענערג רעשידנעלָאה רעד וצ עינַאּפש ןופ ייז ןעיצ סָאד

 ערעייז רעביא ןכָאפ סָאװ ,ןזיּפש טימ רענלעז -- ייז רעטניה ןוא .תולג ןיא ענעבירט

 . . . סנקור

 יז יו ...רעמינּפ יד ,ערעייז ןגיוא יד ?ןדיי עקידנעלגָאװ יד ןענייז רעוו

 .טלעוו ףוס זיב ףַאשַאב ביױהנָא ןופ ןגיוצעג ױזַא ןטלָאוװ

 ךיז טּפעלש דרָאב יד .ןגיובעגנייא טייג סָאװ .ןַאמ ןעָארג-זיירג ַא רֶע טעז טָא

 ןבָאה סיפ ענייז ןקעטש ַא רע טלַאה טנעה ערַאד ענייז ןיא ,דרע רעד וצ זיב םיא

 ןייטש ןבילבעג ןוא ןָאטעג לקַאוװ ַא ךיז טָאה רע .ןייטש ַא ןיא טלכיורטשעג ךיז

 -זיּפש עשירענלעז ַא ןָאטעג עכָאפ ַא טָאה טונימ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,טונימ ַא

 ,ןלַאפעגרעדינַא זיא ןקז רעד ןוא *! דיי ,רעלענש ,רעלענש; : ןגיוא ענייז רַאפ סקיב

 :ָארדעּפ ָאדנַאנרעפ ןָאד רעטכיר רעד ,ןעזרעד רעטייוו טָאה רע ןוא

 יירשעג ַא ךעלרעמָאי טָאה יז .טנַאה רעד ףיוא דניק-גיוז ַא טימ יורפ עגנוי ַא

 ,טכיירגרעד יז ךיוא טָאה זיּפש רעשירענלעז ַא .ןקז םעד וצ ןפָאלעגוצ ןוא ןָאטעג

 . ..טסורב ןופ ןלַאפעגּפָארַא זיא דניק סָאד

 -- .ארדעּפ ָאדנאנרעפ ןָאד ,ןטזעג טשינ רע טָאה רעמ ןוא

 קיטעמוא ענדָאמ ױזַא טָאה סָאװ ,גיוא סָאד ןוא .ןעזעג רע טָאה טולב זיולב

 םייב סָאװ ,גיוא עבלעז סָאד ןעוועג זיא'ס .ןעזעג ךיוא רע טָאה ,טקוקעג םיא ףיוא

 .יורפ רעד ייב גיוא עבלעז סָאד .ןקז םייב גיוא עבלעז סָאד .הסיפת ןיא דיי

 ןָאד ,לוטש-גיו רעד ןופ ןָאטעג ףיוא-סיר ַא טלַאװעג טימ ךיז טָאה רע

 .גנורעמעד-טנווָא ןעוועג זיא'ס .ןעוועג טשינ רענייק זיא בוטש ןיא .ארדעּפ אדנאנרעפ

 .ךיירגינעק ןשידנעלָאה ןופ ךוב-סקעדָאק סָאד ןפָא ןגעלעג זיא םיא רַאפ

 ןוא ? רעהרַאפ ןקיטנייה ןייז תעב טלייצרעד ץלַא סָאד דיי רעד םיא טָאה יצ
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 עגנוי יד ןוא ןקז םענעי טימ ץעמאנ קחצי דיי רעגנוי רעד טָאה תוכייש רעסָאװ

 ..י?דניק ןייז ,יורפ ןייז ?רעטָאפ ןייז רשפא סע זיא יצ ?דניק ןטימ יורפ

 וליפא .טגָאזעג טשינרָאג םיא ךָאד טָאה די רעד !למיה ןיא טיג רעבָא

 .טקוקעג ,םיא ףיוא טקוקעג זיולב רָאנ ,ןגָארפ יד ףיוא ןרעפטנע טלָאװעג טשינ

 -עשעלפ סָאד ןעמונעגסױרַא טָאה ארדעּפ ָאדנַאנרעפ ןָאד ...ץרַאה סָאד ץלַא)

 .ןָאטעג קעמש ַא ןוא על
 .טקַא-סגנוקידלושַאב םעד ןטיירגוצ ףרַאד ןעמ .טגָאזעג ךיז וצ רע טָאה -- ,ָאי

 ןטיירב ןיא יז ןעקנוטעגנייא ,רעדעפ ענעזנעג יד טצינשעגוצ רע טָאה ךעלעמַאּפ

 .ךיּפַאּפ ןגיוב ַא ךיז רַאפ טגײלעגקעװַא ןוא סָאפ-טניט

 ...ףַארגַארַאּפ ןופ דוסי ןפיוא---

 ...ףַארגַארַאּפ ...ףַארגַארַאּפ

 לקעה ַא ןופ טלַאטשעג ןיא טלַאק ,קיאור ףַארגַארַאּפ רעד ןכָארקעגסױרַא זיא'ס

 ןעמ יוװ סנױזַא ,זדלַאה ןטמורקעגסיוא ןַא טימ לקעה ןרעזייא ןגיוצעגסױא-גנַאל ַא --

 ,טיוט םוצ טליײטרוארַאפ זיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא ייב ּפָאק םעד ןקַאהוצּפָא טצונַאב

 ,ןָאטעג לקַאװ ַא ָארדעּפ ָאדנַאנרעפ ןָאד ייב טנַאה יד ךיז טָאה לָאמַאטימ ןוא

 ,קיטעמוא טצנַאלגעג טָאה'ס .גיוא ןַא ןכָארקעגריפַא זיא לקעה ןרעטניה ןופ

 טרָאד רע טָאה ,ןָאטעג קוק ַא ףיורעד טָאה ארדעּפ אדנאנרעפ ןָאד ןעוו .קיטולב

 ,ןקז םעד ייז ןשיווצ ןוא ,ענעבירטרַאפ ,סעקינ'תולג ייר עגנַאל ַא ןעזרעד םיצולּפ

 ...טולב ןוא ...זיּפש רעד טימ רענלעז םעד ןוא ,דניק ןטימ יורפ יד

 ןיא ןייג ,ןרעטנָאלּפ ךיז ןגיוא יד רַאפ ןצנַאט ןעמונעג ץלַא טָאה םיצולּפ ןוא

 ,דָאהַארַאק ַא
 טימ ןציז ןבילבעג זיא ָארדעּפ ָאדנַאנרעפ ןָאד רעטכיר רעשידנעלָאה רעד

 .טנַאה ןיא רעדעפ רענעקנוטעגנייא רעד טימ ןוא ןגיוא עטזײלגרַאפ ,ליומ ןפָא ןָא

 -עג םיא טָאה ױזַא .קערש-טיוט יד טרעוװילגרַאפ ןעוועג זיא םינּפ ןייז ףיוא

 עכעלגינעק יד .ירפרעדניא סנגרָאמוצ ןעמוקעגניירַא זיא רע ןעוו רעניד ןייז ןפָארט

 -- -- גַאלשיץרַאה ַא ןעוועג זיא'ס זַא ,טלעטשעגטסעפ ןבָאה םיריוטקָאד-בייל
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 רעטכעלעג סיָאטנַאס לעוגימ ןַאטיּפַאק

 יא

 גנוצ ןייז .ןגעלרַאפ לסיבַא ןעועג זיא םיור ןיא יטעניראפ טנַאנעטײל רעד

 -עג זיא םיא רַאפ ןעמוג םוצ טבעלקעגוצ יװ טגעװַאב רעווש םיצולּפ ךיז טָאה

 .ָאטנַאס לעוגימ ןַאטיּפַאק ,ריציפָא רעשידיי רעד ןענַאטש

 יו ...עכלעזַא זיא ךַאז יד ,ָאטנַאס ...רעה ...רבח ךימ ריא טייטשרַאפ --

 ריא . . . טשינרָאג ךייא וצ רימ ןבָאה ךעלטנגייא ?ןןרעלקרעד סָאד ךייא ךיא לָאז

 לַאדעמ ענעדלָאג ַא ןגירקעג וליפא . . . ײמרַא עשינעילַאטיא יד טנידעג יירטעג טָאה

 ריא ?ןייז ךיראמ סָאװ-וצ . . . רעבָא . . . רעבָא . . . המחלמ-טלעוו רעד תעשב

 זיא םיטש ס'יטעניראפ טנַאנעטייל) ,לעפַאב ַא טייטשרַאפ ןוא רענלעז ַא ךָאד טנעז

 ,(טסורב ןייז ףיוא לאדעמ רענרעּפוק רעד יוװ טרַאה ןרָאװעג לָאמנייא טימ

 ןעיירפַאב וצ לעפַאב ַא ןבעגעגסױרַא טָאה עשטוד רעד ,ןסיוו טייז ,ָאזלא --

 רעיא ריא טָאה ָאד !ןדיי עלַא ,טייטשרַאפ ריא ...ײמרַא רעד ןופ ןדיי עלַא

 . . . לטעצ-סגנואיירפַאב

 לָאז ָאטנַאס לעוגימ זַא ,טרַאװעג ןוא ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא טָאה יטעניראפ

 טשינ ןגירשעג טשינ רעבָא טָאה רע .ןריטסעטָארּפ לָאז ,ןגָאז סעּפע לָאז ,ןעיירש

 םעד ןעמונעגוצ טָאה רֶע .טגָאזעג טשינרָאג ללכב טָאה רע .סיפ יד טימ טעּפוטעג

 ,בַאטש ןשירעטילימ ןופ רעמיצ סָאד טזָאלרַאפ ןוא ,טריטולַאס טשרמולכמ ,לטעצ

 ,טנָאמרעד גנילצולּפ יטעניראפ ךיז טָאה ןסיורד ןיא ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו

 ןשירעטילימ םעד ןעגנערב וצ קירוצ ןלעפַאב טפרַאדעג דיי םעד םיא טָאה ןעמ זַא

 עקידנענערב ַא טליפרעד טנעמָאמ ןבלעז ןיא טָאה יטעניראפ רעבָא . . . רידנומ

 .ןצעזרעדינַא טזומעג ךיז ןיא קיטייוו

 .ב

 .סַאג ןיא ןעגנַאגעג זיא ָאטנַאס לעוגימ

 .טקַאהרַאפ םיא ןיא סעּפע ךיז טָאה'ס רעבָא ,ןטכַארט סעּפע ןעמונעג טָאה רע

 םיא ןיא יװ ,טייקיאור רענדָאמ ןייז ףיוא טרעדנואוועג ןיילַא ךיז טָאה רע

 .ןרָאװעג טרעווילגרַאפ ץלַא לָאמַאטימ טלָאװ

 יד .םיור ןופ ןסַאג יד ןיא טירט עשירענלעז עטרַאה טימ ןעגנַאגעג זיא רע

 -גנילירפ ןדלימ ןיא ןעגנילקעגּפָא ּפמעט ןוא טּפַאלקעג ןבָאה ןרָאּפש עשירענלעז

 ,טנוװָא ןקיד

 ףעגנַאגעגכָאנ ןעוועג םיא טלָאװ ץימע יוװ ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה םיצולּפ

 טשינ רענייק זיא םיא רעטניה .טיירדעגסיוא לענש ךיז טָאה ָאטנַאס לעוגימ

 .עטַאטס ענרענייטש ַא טנטָאשעג ךיז טָאה הנבל רעד ןופ ןייש ןיא רָאנ ,ןעוועג
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 הדוהי --- ,"אטּפאק אעדוי, :ןסוטיט ןופ רעיוט-ףמואירט סָאד .דרעפ ןפיוא סוטיט

 , . .!טגיזַאב זיא

 .ץרַאה ןיא ןָאטעג עקכָאיט ַא סעּפע טָאה ָאטנַאס לעוגימ ייב

 "רעד ןביױהעגנָא ךיז רע טָאה ףָאלש ןפיט ַא ןופ ןעמוקעגפיוא טלָאװ רע יו

 ענעסירעגּפָא ןגעלעג ןענייז רעיוא ןיא .ןעמוקעגרָאפ זיא םיא טימ סָאװ ,ןענָאמ

 ַא ןבעגעגסױרַא טָאה עשטוד רעד; .יטעניראפ טנַאנעטײל ןופ רעטרעוו רעקיטש

 ..."ןדיי עלַא ,טיטשרַאפ ריא; . ..ײמרַא רעד ןופ ןדיי עלַא ןעײרפַאב וצ לעּפַאב

 ןרעביא טיירדעג ךיז ,ןרעיוא יד ןיא טעמושזעג ןגילפ ענדילז יװ ןבָאה רעטרעוו יד

 ,ןדנואוושרַאפ ןוא ּפָאק

 רעד ןיא לטעצ םעד טּפַאטעגנָא לָאמַאטימ טָאה ָאטנַאס לעוגימ ןַאטיּפַאק

 .ענעשעק

 רענרענייטש רעד וצ רעטנענ ןעגנַאגעגוצ ןוא ןעמונעגסױורַא םיא טָאה רע

 ?דךימת רנא ַא -- רעכעב ַא ןיא םַאלפ ַא טנערבעג טָאה טרָאד .עוטַאטס

 ענעטסָאמעג עקיסעמכיילג טימ רענָאיגעל ַא טיירדעג ךיז טָאה קירוצ ןוא ןיה

 .ענורטס א יװ ןגיוצעגסיוא ךיז רע טָאה ,ריציפֶא םעד ןעזרעד -- ,טירט

 ןָאטעג יירשעג ןקירעזייה ַא ןוא ןגיוא יד ןביוהעגפיוא טָאה ָאטנַאס לעוגימ

 : רענלעז ןטעדנואוורַאפ ןפיוא

 ריִציִפָא ןיק טשינ רעמ ןיוש ךיא ןיב ןָא טנייה ןופ !טשינ ריטולַאס --

 !יײמרַא רעשינעילַאטיא רעד ןופ

 :זָאנ סרענלעז םעד רַאפ לטעצ ןטימ ןָאטעג עכָאפ ַא טָאה רע

 -- !"אטּפאק אעדוי; ? טסעז --

 . . . טכַאלעצ דליוו ךיז טָאה רע ןוא

 -סיױרַא טשינ רעמ זיא ןוא בוטש ןייז ןיא ןסָאלשרַאפ ךיז טָאה ָאטנַאס לעוגימ

 .ןייש רעקיטכיל רעד ףיוא ןעמוקעג

 ,רעכיב טימ ןסיוטש עצנַאג ןעגנערב ןסייהעג ךיז רע טָאה קעטָאילביב רעד ןופ

 ,ןבָארגעגנייא ךיז טָאה רע עכלעוו ןיא

 ,דוס םעד ןייגרעד ךָאד זומ רע

 סעפע -- רעיוט סוטיט םייב טרָאד עוטַאטס ענרענייטש יד ןוא ָאטנַאס לעוגימ

 .ןבָאה ךָאד סע זומ תוכייש ַא

 קיסיירד .דנַאלרעטָאפ ןשינעילַאטיא ןרַאפ ןעוועג בירקמ רע טָאה ןבעל ץנַאג ןייז

 -ַאב .טנָארפ ןפיוא המחלמ תעשב טפמעקעג .רעטילימ ןיא טנידעג רע טָאה רָאי
 רע רעכלעוו ןופ ךיוב ןיא דנואוו ַא ןוא ץיירק-טסנידרַאפ םענעדלָאג ַא ןעמוק

 דילגטימ ַא .רענעילַאטיא ןַא ןבעל ןוא בייל ץנַאג ןייז טימ ןעוועג .טנייה ךָאנ טדייל

 ןעוו .טסואוועג טשינרָאג ןופרעד טָאה רע ? "דייא .עירעּפמיא רעשימיור רעד ןופ
 יו טנוװָא ןסיורג ַא ןיא רָאי ןיא לָאמ ןייא רע טגעלפ גנוי רָאג ןעוועג ךָאנ זיא רע
 רֶעבָא .לוש ןיא רעטָאפ ןטימ ןייג רע טגעלפ ."ירדנ לכ; ,ָאי ! ןסייהעג סע טָאה

 . . . ןסעגרַאפ ןיוש רע טָאה סָאד ךיוא
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 עטביױטשרַאפ סיָאטנַאס לעוגימ ןיא טצָארּפשעגפיױא סעּפע םיצולּפ זיא . . . מה)

 ןוגינ רעד ןגָאיכָאנ םיא טגעלפ ןטנװָא עקיטעמוא יד ןיא לָאמַא !ןיינ :ןריהעג

 ( . .. ירדנ לכ . .. יוא . . , יוא .. . ירדנ לכ ןופ

 ןגעקטנַא -- ןבעל עצנַאג'ס ?טײטשרַאפ ריא ...דיי ַא -- םיצולּפ ָאד ןוא

 ... רעביא טגעוװ טנװָא רעד ןוא ,טנוװָא ןייא

 לעוגימ ,רע ןכלעוו רעביא ,סנױזַא סעּפע . . . ןקעטש סעּפע ךָאד זומ ָאד

 טָאה רע זיב . . . ָא ונ . . . זיב טקרעמַאבמוא ןעגנַאגעגכרוד וימי-לכ זיא ָאטנַאס

 . . ..לטעצ םעד ןײרַא טנַאה ןיא ןעמוקַאב

 -םיוא ךיז טָאה םיא ןיא .רעכיב סיוטש ןייז וצ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה רע

 טימ ןשינעלבירג עשירָאטסיה ֹוצ גנוגיינ ענעריובעגנייא עטלמירדנַא ןַא טקעוועג

 .ןעמונרַאפ ,טנגוי רעד ןיא ,לָאמַא ךיז טָאה רע עכלעוו

 רעיוט-סוטיט םעד ןבענ רענלעז רעד יו ,ט'מולח'עג םיא ךיז טָאה טכַאנייב

 ןופ םערוט ַא ףיוא ףױרַא טרעטעלק רע ןוא רעוועג-ןישַאמ ַא ןופ םיא ןיא טסיש

 -עטייל ןופ םינּפ סָאד ןעמוקַאב טָאה רענלעז רעד . . . "ירדנ לכ; טגניז ןוא רעכיב

 ןכלעוו ףיוא ,לטעצ ַא ןרָאװעג זיא ןעוועג-ןישַאמ םעד ןופ ןוא יטעניראפ טנַאנ

 . . . "אטּפאק אעדויג :ןבענרעד ןוא ?ָאטנַאס לעוגימ, ןענַאטשעג זיא'ס

 ,סייווש ןופ ןסָאגַאב ןעוועג ןצנַאגניא רע זיא ןעמוקעגפיוא זיא רע ןעוו

 יב

 רעקיטכיל ַא ןעוועג זיא ןסיורד ןיא .רעמיצ ןייז ןופ סױרַא זיא ָאטנַאס לעוגימ

 ,.דײרפ עכעלרעניא ןַא סעּפע טליפעג טָאה ָאטנַאס לעוגימ .ןגרָאמירפ רעקינוז

 ץנַאג סע טסייװו רע .ןיוש סע רע טסייו טציא .טקעדטנַא סע רע טָאה ךעלדנע

 .יונעג

 ַא טריפעג ךעלדמעה עצרַאװש ןיא ץילימ עשיטסישַאפ יד טָאה געוװ ןפיוא

 ,עטריטסערַא עּפורג

 :טגערפעגכָאנ ךיז טָאה ָאטנַאס לעוגימ

 לייוו ,טריטרָאּפעד טלַאװעג טימ ןרעוו עכלעוו ,ןדיי עּפורג ַא ןענייז סָאד , --

 . . . "ןזָאלרַאפ דנַאל סָאד קיליוויירפ טלָאװעג טינ ןבָאה ייז

 .ןעיירפ טרעהעגפיוא טשינ ךיז טָאה רע רעבָא .טקוקעג טָאה ָאטנַאס לעוגימ

 .שרעדנַא טשינ ןוא ןייז עקַאט סע ףרַאד ױזַא .רָאלק זיא'ס

 טימ ןפָאלעגמורַא ןענייז ךעלגנוייסגנוטייצ .למוטעג ַא ןעוועג זיא סַאג ןיא

 ."עדער עסיורג סינילָאסומ, :סעבַאגסױא עשירפ

 .טנעיילעג יז ןוא גנוטייצ ַא טפיוקעג טָאה ָאטנַאס לעוגימ

 המחלמ .עיצַאזיליװיצ רעד רַאפ ןברוח ַא ןעוועג טלָאװ םולש רעקיבייא ןַא;

 ."טייהשטנעמ יד טרעּפכורפַאב סָאװ ,הכרב ַא זיא

 טניירפ ןטלַא ןייז וצ ןלַאפעגנײרַא ףוס םוצ רע זיא רעטכָאקעצ ַא ןצנַאגניא
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 דלַאב .רוטירעמע ףיוא רָאטקָאד-טנעמיגער רעטנידעגסיוא רעטלַא ןַא ,ָאטסַאקיר

 -סיוא דיירפ טימ טעמכ ןוא לטעצ ןייז טימ ןָאטעג עכָאפ ַא רע טָאה ריט רעד ןופ

 : ןפורעג

 !טגָאזעגּפָא ןיב ךיא ? טסייוו וד --

 ּפָאק ןטימ טלקָאשעג רעטרעדנואוורַאפ ַא טָאה ָאטסַאקיר רָאטקָאד

 ,טײקנײריױסַאר ןגעוו ץעזעג סָאד ? ןפָארטעג ךיוא ןיוש סע טָאה ךיד ,ָאי ונ --

 -טימ רָאטקָאד רעד טָאה -- ? דיירפ יד זיא סָאװ רעבָא . . . ,ףַארגַארַאּפ-רעירַא

 םיא טלָאװ רע יו ךיילג ,גנוגעװַאב ַא טכַאמעג ןוא דשח טימ ןָאטעג קוק ַא לָאמַא

 | .סלוּפ םעד ןוואורּפ

 םעד ןפרָאװעגקעװַא טָאה ,לוטש ַא ףיוא ןלַאפעגרעדינַא זיא ַאטנַאס לעוגימ

 :טרעביפעג ןצנַאג ןיא ןוא טנעה יד ןָאטעג ריפעצ ַא ,טייז ַא ןָא טוה

 סע בָאה ךיא .ךַאז יד טוג ןיוש ייטשרַאפ ךיא ,ָא ?טשינ טסייטשרַאפ וד ---

 ןוא םיור ןשיוצ עטכישעג רעד ןיא ףמַאק רעטלַא רעד זיא'ס .טשרָאפעגסױא טוג

 סוטיט .טשינרָאג וטסייו ָאט ,ןיינ ? סויוואלּפ סופעזָאי טנעיילעג וטסָאה ,םילשורי

 ןלעטשפיוא טזָאלעג ךיז טָאה רע ןוא .אעדוי טגיזַאב טָאה רע זַא ,טניימעג טָאה

 ...טשינ ןעמ טגיזַאב ן'הדוהי .תועט ַא טַאהעג טָאה רע רעבָא .רעיוט-ףמואירט ַא

 רימָאל יװ ,ןוגינ ַאזַא זיא סָאד *אעדוי, ?ןרעלקרעד ריד סָאד ךיא לָאז יװ . . . מח

 ןופ סױרַא טצָארּפש סָאד .ןפמעקַאב טשינ ןעמ ןעק ןוגינ ַא ןוא ,"ירדנ לכ. ןגָאז

 . . . ןשינעפיט יד

 .רעטילימ ןופ ךימ ןקיטייזַאב ייז סָאװ ,טכערעג ןענייז ייז ? סָאװ וטסייוו---

 ַא זיא המחלמ ַא זַא ,טגָאז עשטוד רעד .טקוקעגניײרַא טוג טנייה רימ ןיא בָאה'כ

 ,שרעדנַא טגָאז הדוהי .סוטיט זיא סָאד .שימיור זיא סָאד .ןברוח ַא םולש ןוא הכרב

 ןרעיט יד ףיוא םירובג יד טלָאמעד טפמעקעג ןבָאה'ס ואוו ןפמעק ןעק הדוהי

 רַאפ ,טייקילייה ַא רַאפ רָאנ ,סעּפע רַאפ רָאנ ןפמעק ןענעק ייז רעבָא .םילשורי ןופ

 . .."אטּפאק אעדויג . . . םיור ןופ סוטיט רעה ,תועט ַא טָאה רע . . . ןוגינ ַא

 , . . טגיזַאב זיא הדוהי

 ,רעטכעלעג ףרַאש ןוא סיורג ַא טימ טכַאלעצ ךיז טָאה ָאטנַאס לעוגימ ןוא

 . . . ַאכ .. ..ַאכ . . ..ַאכ --

 .ד

 "עג ךיז בַאטש ןשירעטילימ ןופ ָארויב ןיא טָאה רעטעּפש געט עכעלטע טימ

 .לקעּפ ַא סעּפע טגנערבעג םיא ןוא ,יטענירעפ טנַאנעטײל םוצ רעצימע ןדלָאמ

 טשינ ןוא ןגיוא עקיטכיזצרוק ענייז ןביוהעגפיוא טָאה יטענירעפ טנַאנעטיײל

 .םענעמוקעגניירַא םעד טנעקרעד

 ךייא בָאה ךיא -- טגָאזעג ןקורט רענעי טָאה -- ָאטנַאס לעוגימ ןיב ךיא ---

 .לעפַאב זיא לעפַאב .רידנומ ןשירעטילימ םעד טגנערבעגּפָא
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 ןקָארשרעד לסיבַא ןוא טרעדנואוורַאפ טקוקעג טנַאנעטיײל רעד טָאה -- ...ָא

 !ָאטנַאס . . . רעה . . . רבח --

 . . .?ךעלגעמ סָאד זיא ױזַא יו --

 ןענייז'ס .ָארג ןצנַאג ןיא ןעוועג זיא ןענַאטשעג םיא רַאפ זיא סָאװ ,שטנעמ רעד

 םייב ןעזעג לָאמ עטצעל סָאד םיא טָאה רע טניז ,געט עכעלטע ןפָאלרַאפ םיוק ךָאד

 . !ּפָאק ןפיוא רָאה עצרַאװש טַאהעג ךָאנ רע טָאה טלָאמעד ,לעפַאב םעד ןבעגרעביא

 : טרָאװ םוצ ןעמוק טזָאלעג טשינ םיא טָאה ָאטנַאס לעוגימ רעבָא

 -עטייל רעה ,טגנערבעג קירוצ ךייא ךיא בָאה ןעגנונכייצסיוא עניימ ךיוא --

 ,קירוצ יז טמענ . . . רעלדָא םענרעבליז םעד ןוא ץיירק םענעדלָאג םעד ,טנַאנ

 +.  + ןגָאז טלָאװעג ךיא בָאה יטענירעפ טנַאנעטיײל . . . סוטיט רעה

 סמענעי .ןגיוצעגקירוצ רענעקַָארשרעד ַא ךיז טָאה יטענירעפ טנַאנעטייל

 סָאד ןדניבפיוא זעוורענ ןוא לענש ןעמונעג טָאה רע ,ןקָארשעג םיא טָאה םיטש

 טָאה רע .טנַאװ רעד ןיא טנעלעגנָא ךיז ןוא ךיילב ןרָאװעג רע זיא ָאד ןוא ,לקעּפ

 .טנעקעג טשינ טָאה רע ןוא ,ןָאט יירשעג ַא טלָאװעג

 ףיוא ןסירעצ רידנומ רעשיריציפָא סיָאטנַאס לעוגימ ןגעלעג זיא לקעּפ ןיא

 :טנכייצעגפיוא ןעוועג זיא דיירק טימ ,ןלַאדעמ יד טימ ןעמַאזוצ ,ךעלקיטש

 ? . . . ןכייצ-גערפ רעסיורג ַא ייברעד ןוא *אטּפאק אעדוי,

 .ךיז וצ ןעמוקעג זייווקיצנייא זיא יטעניראפ טנאנעטייל

 רַאפ ןריטסערַא ןזָאל םיא טעו רע !ךייא ןופ הפצוח ַא ?סָאד זיא סָאװ --

 ...םיא טעװ רע ...ןגעמרַאפ הכולמ ןטכינרַאפ

 יד טדייל רע סָאװ ,קרַאק ןיא קיטייו ַא טריּפשרעד רע טָאה םיצולּפ רעבָא

 . . . ןגיוא יד טכַאמרַאפ טָאה רע ןוא ,ןטייצ עטצעל

 ַא ןוגינ ַא סעּפע טכיירגרעד ןגיוא ענייז וצ טָאה םישוח עּפמעט-בלַאה טימ

 ; . + ןוגינ רעטנַאקַאבמוא רעטייוו

 .ןעוועג טשינ רענייק רעמיצ ןיא ןיוש זיא ןגיוא יד טכַאמעגפיוא טָאה רע ןעוו

 ,טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה רידנומ ןשיריציּפָא ןשימיור ןופ רעקיטש ענעסירעצ זיולב

 :רעטכעלעג קיכליה ַא טרעטיצעגּפָא טָאה ןרעיוא יד ןיא ןוא

 .. + ַאכ .. ..ַאכ . . . ַאכ !טגיזַאב זיא הדוהי --
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 הדוהי ןופ לָאט ןיא ףניפ יד

 יא

 -רעביא ןעוועג ןענייז ,הדוהי ןופ לָאט ןיא ,עינָאלָאק רעיינ רעד ןיא טכענ יד

 ,לדיפ רעיינ ַא ןיא סענורטס יד יװ ,טנַאּפשעג

 -ָארּפ יד ןיא ןגעלעג ןעמ זיא עינַאװערָאה רעטפַאהרעביפ ,רערעווש גָאט ַא ךָאנ

 -ּפִא יד טכרָאהעג ןרעיוא עטציּפשעגפיוא טימ ןוא עכַאװ-בלַאה םיפירצ עשירָאזיװ

 ,טלגנירעגמורַא ייז טלַאה סָאװ ,טכַאנ רעכעלטנייפ ,רעדמערפ רעד ןופ ןעגנַאלק

 -עגנָא טימ ןבָאה סָאװ ,םירמוש יד ןופ טירט יד ןעגנולקעגּפָא ןבָאה ןסיורד ןופ

 טשינ טעװ יצ ,רעיוא ןוא גיוא טציּפשעגנָא ןוורענ עטנדָאלעג ןוא ןסקיב ענעדָאל

 ?גנורעקאל ַא ןופ ןעילפכרוד אנוש ןשיבַארַא ןשירעטעררַאפ ַא ןופ ןטָאש ַא לָאמַא

 ןייש ןלעקנוט-טַאמ רעקיצנייא ףיוא טקוקעג ,סעשטירּפ יד ףיוא ןגעלעג ןעמ זיא

 רעטשרע רעד .ןטקנוּפ עלַא ןופ םיצולח ןעמוקעג .ןגיוושעג ןוא לרעטמַאל ַא ןופ

 ,טקינייארַאפ טָאה הנכס יד זיולב ,טנעקעג טשינ ךָאנ רעדנַאניײא ךיז טָאה ןעמ .גָאט

 ,טכַאנ רעקידנרעיול רעד ןגעק סעכ םעד ןוא ןגיוא יד ןיא רעייפ סָאד

 יב

 ,םינּפ טפַאהקנַארק ,ךיילב ַא טימ ,ןידלָאג ,רוחב רעקירָאה-ץרַאװש ,רעקירעדינ ַא

 -עלביהעג-טשינ יד וצ ,ןילַא ךיז וצ רעכיג רעבָא ,ןכש ןייז וצ טדערעג ּפמעט טָאה

 : ףירצ ןופ רעטערב עטעוו

 ןסירעגּפָא ךיז ןבָאה רימ ,רימ ןענייז ,תומשנ עקנַארק ןופ רוד ַא ןענייז רימ ---

 -- -- .טכיירגרעד טשינ רימ ןבָאה דרע רעד וצ ןוא ,ןעלמיה יד ןופ

 ןבָאה רימ .ןעמַאזצ עקילייה ןוא רעמערק ןעוועג ןענייז ןרעטלע ערעזדנוא --

 עטגרָאבעגסיױא עלַא יד ןוא .רימ ןענייז רעמערק זיולב ,ןריולרַאפ טייקילייה סָאד

 טשינ ךָאנ זדנוא וצ ךיז ןבָאה -- ףמַאק ןגעוו ,טולב ןגעוו ,דנַאלרעטָאפ ןגעוו ןפירגַאב

 -- =- ןסיורד ןיא ןעגנעה ןבילבעג זיא'ס .טּפעלקעגוצ

 סָאװ ץלַא ןופ ,טייקשידיי רעטלַא רעד ןופ ןטייק יד ךיז ןופ טסייר ןעמ ---

 -עצ ,רימ ? ןקינייארַאפ ,ןדניברַאפ זדנוא לָאז סָאװ ָאט ,רבע ןטימ זדנוא טדניברַאפ

 ןרעטָאט וצ .לקניוו ןייז ןיא רעדעי ךיז טרעלאק ! ןענייז רימ סָאװ ,ךעלדמַאז עטביוטש

 -ףלא םענעגייא ןַא ןופ ןָא טשרע ןביוה סָאװ ,ןקימלַאק יד וצ ,ןכיילג זדנוא ןעמ ליוו

 -- -- !טדג ַא ןבעגעג טלעוװ רעד ןבָאה סָאװ ,רימ -- תיב

 ,האנק רעדמערפ ןוא האנש רעדמערפ ןופ ןבירטעג ,ןפָאלטנַא ןענייז רימ ---

 ןופ טכענ יד ןוא האנש עדמערפ יד יװ ,ןדניב טשינ רעמ רעטייוו זדנוא לָאז יצ

 ...{!?תונכס ערעטסניפ
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 יג

 ַא .טפול יד ןטינשעגכרוד ףייפ ַא טָאה ןסיורד ןיא .ליטש ןעוועג זיא עלייוו ַא

 .ןרָאװעג ליטש לָאמַא רעדיוו זיא ץלַא ןוא ןכרָאה ןטנַאּפשעג ןופ עגר

 ןגעקטנַא טשינ רעמ ןלעטש רימ !דמלמ ןשיצילַאג ַא ןופ עיּפָאזָאליפ ,יופט --

 ייז סָאװ ,ןייז-ילכ סָאד ,לגענ ןוא ןייצ רָאנ ,סעירָאעט ןייק טלעוו רעכעלטנייפ רעד

 -עגסיוא לקניוו ןייז ןופ טָאה ױזַא --- !ןושל ןייז ןעייטשרַאפ ןוא טוג ױזַא ןענעק

 יװ ,ןלוקסומ עטסעפ טימ רוחב רעשיסור רעכיוה ַא ,רעטסניפ ןוא ּפמעט ,טעשטראכ

 -סילַאיצָאס רעקידרעייפ ַא ,ענירּפושט רעטעשָאלּפעצ רעטיור ַא ןיא רעסקאב ַא ייב

 ,רעקידערּפ רעשיט

 רעד ןופ ּפָארַא גנורּפש ןייא טימ זיא ןידלָאג רוחב רעקירָאה-ץרַאוש רעד

 : שטירּפ

 עלַא --- .טנעה יד טימ ןכָאפ ןעמונעג רע טָאה -- טלעוו יד , . , טלעוו יד --

 וצ טחומעג ךיז טָאה עטַאט ןיימ יו ,אישק-טלעוו ַא ןרעפטנערַאפ קר רימ ןליוו

 סעקינשרדמ-תיב עבלעז יד ןבילברַאפ ןענייז רימ . . , ם"במר ןברַאה ַא ןרעפטנערַאפ

 !עקװעשטָאּפ רעשיסרוקיּפַא ןַא טימ טעוועשטינעגרעביא רָאנ .ןעוועג יו

 | . . . טגערפ טלעוו יד ---

 ןוגיניארמג ַא טימ טּפַאכעגרעטנוא טָאה -- טגערפ טלעוו יד . , , ייא ,ייא --

 ,תוילגרמ לאומש ,רוחב-הבישי רעשיקַאוװָאלס רעד

 .ןרָאװעג ליטש זיא ןוא ןכַאל טוואורּפעג טָאה ץימע

 טשינ ןידלָאג טָאה --- ...זדנוא ףיוא טצעזעגנָא ךיז טָאה ,טלעוװ יד ,יז --

 םעד ןגױצעגּפָארַא ןבָאה ןדיי רימ ,ןכב -- טנעה יד טימ ןפרַאװ וצ טרעהעגפיוא

 טמסרַאפ סע ןבָאה ,סע טסייה ,רימ . . . למיה םעד ןענופעגסיוא סע ןבָאה רימ ,טסייג

 ןבערטש ןוא ורמוא רעקיטסייג טסייה סָאװ ,םס סנּפָארט טימ םיפוג עשירַא ערשכ יד

 . . . ןענייז רימ סָאװ ,רעּפרעק ןופ טנייפ יד ,רימ . . . ךיוה רעד ןיא

 יד

 טקוקעג טָאה רע .טצעזעגפיוא ךיז טָאה ,ןיקוואכ ,ץולח רעשידיסח רעכיוה רעד

 : ןייצ יד ןשיוצ טצפיזעגסיוא ךעלעמַאּפ ןוא ןגיוא עצלָאטש ,עטלַאק טימ

 !טכערעג רשכ ןענייז ייז ,ָאי ,ָאי --

 ַא ךיז טָאה ןידלאג .סיירפיוא-ןבמָאב ַא רַאפ יו ,ליטש ןרָאװעג זיא ףירצ ןיא

 רעד ןיא ןָאטעג סיר ַא ךיז ןטסיופ עטלייבעג טימ רע טָאה ךָאנרעד .ןָאטעג-ףרָאװ

 טימ זיא ,שיט סלַא טנידעג ןוא ףירצ ןטימ ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ןטסַאק ַא .ןטפול

 -סױרַא ךיז ןבָאה עוואל רעקיטש רָאנ ,טדערעג טשינ טָאה רע .ןלַאפעגמוא קסַארט ַא

 : ןדלַאה ןייז ןופ ןסירעג

 ,סרעגיוז-טולב יד ,סעקוװַאיּפ יד ,םייוג יד ,ייז ? ַאה ,טכערעג רשכ זיא רעוו ---

 טלַאװעג טימ ןוא טגָאלּפעג ןוא טגָאיעג תורוד ליפיוזַא ךרוד זדנוא ןבָאה סָאװ ,יד
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 ןבָאה עצנַאג תורוד ...סיפ יד רעטנוא ןופ ןדָאב לקיטש סָאד ןסירעגקעװַא זדנוא

 ןכָארבעג ןוא טקיטשעג ןעלטימ עשירָאטיזיװקניא טימ ןעגנַאװצ ענרעזייא טימ ייז

 זיא סָאװ ,ָאט ...רבא ןצנַאג ןייק טזָאלעגרעביא טשינ ןוא סרעּפרעק ערעזדנוא

 ןבָאה רימ סָאװ ,למיה לקיטש סָאד ,טסייג לסיב סָאד טשינ ביוא ,ןבילברַאפ זדנוא

 וצ ןעגנולעג לָאמַא זדנוא זיא רעמָאט ןוא .ןרענעשרַאפ וצ דרע יד ידכ ,ןגױצעגּפָארַא

 ַא טימ ,ורמוא ןקיטסייג םעד-טָא ןופ ןּפָארט ַא טימ םייוג יד ןופ ןצעמע ןעמסרַאפ

 ,"קיטצק ןעמענ יד טימ טלּפמעטשעג ןבָאה םלועה תומוא יד ,ייז סָאװ ,םעד ןופ ןּפָארט

 -יא רעשיזיפ רעד רעביא ,המקנ עקיצנייא ערעזדנוא סָאד זיא *ןסיוועג; ,*לַארָאמ;

 -- -- !טלעוו רעשיאיוג רעד ןופ טכַאמרעב

 "רַאפ ןוא ליוה ןעוועג זיא לוק ןייז ,טנַאװ רעד ףיוא טנעלעגנָא ךיז טָאה רע

 ,טעּפירכ

 -לַאמכָאנ ,רוד ןקנַארק ַא ןופ רעדניק יד ,ריא טליוװ טציא ? סָאװ טציא ןוא --

 עשזיזיא סָאװ ָאט . . . ןקור ןיא רעסעמ ַא ןופ הרות יד ןקידערּפ ,טלעוו יד ןעוועּפ

 ,ןדייל וצ סָאװרַאפ ,ןפמעק וצ סָאװרַאפ ןבָאה ךָאד זומ ןעמ ? סָאװ ,ןבילברַאפ זדנוא

 . . . טלעוו רעצנַאג ַא ןלעטשוצנגעק ךיז סָאװרַאפ

 ,ה

 ,עליטש יד ןטינשעגכרוד טָאה ףייפ רעפרַאש ַא ,ליטש ןרָאװעג רעדיווװ זיא'ס

 ךיז טָאה הרימש יד .טרעהעג ךיז טָאה עדנַאמָאק ַא ןופ לוק ַא .טפול ערעטסניפ

 .טשיוטעג

 ןפורעג ןעמ טָאה ױזַא) ימאס רבח ,רמוש רעד ףירצ ןיא ןעמוקעגניירַא זיא'ס

 .(הלוע ןשטייד םעיינ םעד

 ןענעק רעבַארַא יד --- לכיימש ַא טימ טגָאזעג רֶע טָאה --- ! םירבח רעקיאור --

 . . . רדג ןרעטניה ךיז ייז ןרעטנָאלּפ טָא . . . עיסוקסיד רעייא וצ ןרעהוצ ךָאנ ךיז

 .ןגיולפעצ ךיז ןענייז ןוא ןרָאטקעלפער ערעזדנוא ןעזרעד רעבָא ןבָאה ייז

 ןטיירדעגמוא ןפיוא טצעזעגוצ ךיז ןוא גנומיטש עטסנרע יד טקרעמַאב טָאה רע

 ,ןטסַאק

 ,טשימעגפיוא ןוא לכיב ןיילק ַא שַאט ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה רע

 טנעקעג טשינ ץלַא ךָאנ ךיז ןידלָאג רעקירעדינ רעד טָאה שטירּפ ןייז ףיוא

 רעקיטש עטגעזעגּפָא יוװ ,ליומ ןייז ןופ ןלַאפעגסױרַא ןענייז רעטרעוו יד .ןקיאורַאב

 .םיוב ַא ןופ ערָאק

 -רַאפ ,ןפמעק סָאװרַאפ ןבָאה ךָאד זומ ןעמ ? סָאװ ,ןבילברַאפ זדנוא זיא סָאװ ---

 . . . סָאװ טָא . . . טלעוו רעצנַאג ַא ןלעטשנגעק ךיז סָאװרַאפ ,ןדייל וצ סָאװ

 :ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה ימאס

 טַאהעג ןבָאה רימ !סעיסוקסיד עטליוהעגסיוא יד ,םירבח ,ךַאמעג טזָאל --

 ןיא ןלַאפעגנײרַא לָאמַא ייז ןענייז ,ןילרעב רעטניה לטעטש ַא ןיא טפעשעג טוג ַא
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 -טעב סָאד וליפא ,טעטכינרַאפ ,ןכָארבעצ ,טרעדנילּפעגסױא ץלַא ,גָאט ַא םענייא

 -ָאפ ןיימ .ןרָאװעג דליוװ ןענייז ןּפורט-םערוטש יד ןופ ןעגנוי יד ,ןטינשעצ טנַאװעג

 ןופ רכז ןייק טַאהעג טשינ גנַאל ןיוש ,דיי רעטרילימיסַא ץנַאג ַא ןעוועג זיא רעט

 טָאה ןעמ ןעוו ,גָאט םענעי ןיא ןוא .טייקשידיי ןָא ןגיוצרעד ןיב ךיא ,טייקשידיי

 ןוא בָאה רעזדנוא ,ןבירטעגסױרַא ןוא ןעמונעג ,לטעטש ןיא ןדיי רָאּפ יד ,עלַא זדנוא

 ,ןבילברַאפ טשינרָאג זדנוא זיא סע זַא ,ןעזרעד םיצולּפ ךיא בָאה ,טעטכינרַאפ סטוג

 ןוא טלַאהנָא ןדעי ןעמונעגוצ זדנוא ןעמ טָאה ןגעמרַאפ ןרעסיוא לייוו ,טשינרָאג שממ

 ,סיפ יד רעטנוא ןדָאב לקיטש סעדעי

 טָאה ןלױוּפ ןופ ,רערעטלע ןַא ,דיי ַא ןעוועג זיא ענעבירטרַאפ יד ןשיווצ ---

 ןגעו טדערעג רימ וצ טָאה רע ,טרעטנענרעד םיא וצ ךיז בָאה ךיא ,טמַאטשעג רע

 בָאה לָאמַאטימ ןוא ל'כנת סָאד טנפעעג רימ רע טָאה לָאמ ןטשרע םוצ .טייקשידיי

 קעװַא ןיב ןוא ,ןבעל ןיא ןיז ַא ןענופעג בָאה'כ ,ןדָאב ַא ,ןעלנָא ןַא טליפרעד ךיא

 טנגוי רעד רַאפ הביבס ןייק ןענופעג טשינ רעבָא ךיא בָאה ָאד .לארשי-ץרא ןייק

 ןרענעשסיוא רעדָא ןליוו סָאװ ,ןשטנעמ טימ ןפָארטעג ךיז ךיא בָאה ָאד .ך"נת ןופ

 בָאה ךיא .טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא טרעטיברַאפ ןענייז סָאװ ,רעדָא ,טלעוװ עצנַאג יד

 -טלעוו ןגעוו ןוא ,סעבמָאב ןגעוו ןוא ןרָאטקַארט ןגעוו ,ץלַא ןגעוו ןדער ָאד טרעהעג

 ןיא ,טקנוּפ ןכעלרעפעג םעניא ָאד ?טעז ריא .ך"נת ןגעוו טשינ רעבָא ,עיצולָאװער

 ךיז רימ ןבָאה ,םיאנוש יד ןגעק בושי ןופ ןטימ עמַאס ןיא ָאד ןעיוב רימ סָאװ ,לָאט

 ןגעק טנערב האנש ןייא סָאװ ,טיילעגנוי עשידיי ענעדישרַאפ טרעלָאקעגפיונוצ ָאד

 ,..זדנוא

 רעזדנוא ןגעק !ך"נת ןגעק האנש יד זיא'ס ?האנש יד זיא'ס סָאװ ריא טסייוו ---

 ןוא ןטענגַאב עלַא ןופ רעקרַאטש ןיא סָאװ ,הנומא רעשידיי רעזנוא ,טייקשידיי

 ,סעבמָאב

 ַא טימ יוװ ,ל'כנת םעניילק ןייז טימ טעכָאפעג ןוא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רע

 : ןָאפ

 -טייטש סע סָאװרַאפ טָא !ןדייל רימ סָאװרַאפ !ןפמעק רימ סָאװרַאפ טָא --

 ןגעקטנַא ןיילַא ןייטש וצ טומ םעד ןבָאה רימ סָאװרַאפ טָא ןוא טלעוו ַא זדנוא ןגעק ףיוא

 ! טלעוו ַא

 ! סָאװרַאפ טָא ,ןידלָאג רבח ---

 . . . ןרירוצנָא טייקליטש יד טגַאװעג טשינ טָאה רענייק ןוא ןרָאװעג זיא ליטש
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 ץולח ַא ופ ךובלגָאט

 | ,םילשורי

 ,דנַאל ןיא גָאט רעטשרע רעד

 ,םילשורי ןייק ןעמוקעגנָא טנייה ןיב'כ

 למוטעג רעד ךָאנ טעמושז ןרעיוא יד ןיא .הפיח ןיא ףיש רעד ןופ ּפָארַא

 רעטצנַאטעצ רעד ןופ גנַאזעג-אריוה רעד .טרָאּפ םייב רעגערט עשיבַארַא יד ןופ

 ךיילג ןוא סובָאטױא ןיא טצעזעגנײרַא ךיז ךיא בָאה -- .ףיש רעד ףיוא הרבח

 ,םילשורי ןייק קעװַא
 רימ טימ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,עטּפָאכ עצנַאג יד ,םירבח עקירעביא יד

 ,"ריעצה רמושה, ןופ ץוביק ןיא קעװַא ךיילג ןענייז ,ןעמַאזוצ

 ,ןײרַא ןטרָאד טעכיוא ייג ךיא

 רעביא ןסייר רימ בעל יינ ַא ןדימש תוחוכ עמזַאנימעג טימ ןעייג רימ

 : : ןטלַא םעלַא טימ

 ,םילשורי ןייק קעװַא ךיא ןיב רעירפ רעבָא

 ? םילשורי ןייק ןָאטעג-יצ ַא סעּפע םיצולּפ ךימ טָאה סָאװ ...מה ? סָאװ-וצ

 עיצנַאטס עטשרע ןיימ ,ןבעל ןטלַא םענופ שינעביילברעביא סָאד דָארג זיא סָאװ

 ...?דנַאל םעיינ ןטימ שינעגעגַאב ןוא

 ,טשינ ןיילַא סייוו'כ

 ןײלַא ךיז רַאפ ןקעלּפטנַא וצ סע ךיז םעש'כ רָאנ .ָאי סייוו'כ ..,. ןיינ
 רעד ןיא םיבורק חוכמ השעמ:אבב ַא טלייצרעד סעּפע ךיא בָאה םירבח יד

 .קיניישט ַא ייז טקַאהעג ,טָאטש רעטלַא

 ...!?סָאװ-וצ ,ןרַאנּפָא ןיילַא ךיז ליוו'כ

 ,הביס עקיצנייא יד זיא סָאד ,רָאלק זיא'ס

 .סעטרבח ןוא םירבח ןומה ַא .,ןרָאפּפָא ןרַאפ --- ןַאב רעד ייב ,םייה רעד ןיא

 ץוביקה-שאר רעזדנוא .ךעלכיט יד טימ טעכָאפ ןעמ ,ךיז טיירפ ןעמ ,טגניז ןעמ

 ןגעוו טדער ,עדער-סגנונעגעזעג עקידרעייפ ַא טלַאה ןוא רעטצנעפ םעניא טייטש

 | .ןבַאגפױא עסיורג ערעזנוא

 ןיוש טריר גוצ רעד

 טלקָאש דרָאב עָארג"זיירג ןייז .ךָאנ טפיול רעניימ עטַאט רעד --- לָאמַאטימ ןוא

 ןגיוא ענייז ןיא טייקטכייפ ַא סעּפע עז'כ זַא ,ךיז טכַאד רימ .טניוו ןפיוא ךיז

 לתוכ רעד ייב לטיווק סָאד ןגייל טסלָאז ...יכדרמ ,םשה ןעמל ,קנעדעג ---

 ...יברעמ

 זַא ,טליפעג בָאהכ רעבָא ,ןרָאװעג טיור ןיב ךיא .טכַאלעג ןבָאה םירבח יד

 ןקיטש ןעמונעג סעּפע ךימ טָאה זדלַאה ןיא

 ,ןעמערָא ןיימ ףיוא תונמחר ןימ ַאזַא סעּפע ןלַאפַאב לָאמַאטימ ךימ זיא'ס
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 ,רימ בילוצ טייצ רעד רַאפ טרעטלעעג ךיז טָאה רע סָאװ ,רעטָאפ ןכעלקילגמוא

 ..."געוו ןקיטכיר, םעד ןזָאלרַאפ ןיימ בילוצ

 ןייק םעניימ רָאפּפָא ןרַאפ טציא ןוא -- רימ טימ זגורב ןזעוועג גנַאל-ןרָאי

 טנַאה ןיימ ןטלַאהעג ,ןענעגעזעג ךיז ןעמוקעג ,ןטעבעגרעביא ךיז ,לארשי ץרא

 :טלמרומעג סעּפע ןוא ןגיוא יד טשטעווקרַאפ ,רענייז ןיא

 ...לארשי ץרא ןופ ריוא רעד ...לארשי ץרא ןופ ריוא רעד --

 ,טּפַאכעגנָא ךימ סע טָאה ,ףיש רעד ןופ ּפָארַא רָאנ ןיב'כ יו ױזַא טציא ןוא

 ,רָאפּפָא םייב קילב ןקידנטעב ןטצעל ןייז ןיא ,ןטַאט ןיא טנָאמרעד ךימ בָאה'כ

 טעשזדנַאלבעגמורַא בָאה'כ .ָאד ךיא ןיב טָא .םילשורי ןייק קעװַא ךיא ןיב

 .יברעמ-לתוכ רעד וצ ןעמוקעגוצ ןוא ךעלסעג עקידעּפושמ:לָאמש ןיא

 .טנעיילעגרעביא סע בָאה'כ .לטיווק סָאד ןעמונעגסױרַא בָאה'כ

 לָאז רע ,ןועמש ןופ ןוז רעד ,יכדרמ ןופ ןגיוא יד ןפע ,םלוע לש ונובר;

 זיא רע םירָאװ ,םלוע לש ונובר ,םיא ףלעה ,געוו ןקיטכיר ןפיוא ןרעקקירוצ

 ."עדַאטס ןייד ןופ עלעפעש טעשזדנָאלברַאפ ַא

 ,...ַאכ-ַאכדַאכ

 ץרַאה ןיא סעּפע ,טלצניקעג זיא'ס .שלַאפ זיא'ס !ןיינ ?טכַאלעג בָאה'כ

 .רעטיצ ַא ןבעגעג טָאה

 סָאד טּפוטשעגנײרַא לענש ,טשינ טעז רענייק יצ ,טקוקעגמוא ךיז בָאה'כ

 ..י?רערט ַא ןעוועג זיא יצ ...ןוא ערַאּפש רעקיטייז ַא ןיא לטיווק

 לא א
 לא

 ,םילשורי

 ,גָאט ןבלעז ןיא'

 .שטנעמ רענעלַאפרַאפ ַא ןיביכ ...

 -הבישי יד ןופ םייריש יד ןעלצרָאוװוצסױא ;ךיז רעביא טעברַאעג ןרָאי

 סָאװ ץלַא ,ץלַא ןגיילוצנייא ,סעילבָאלָאה יד ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא .ןרָאי עשירוחב

 ...לָאמַא ןיא טנָאמרעד

 ,טשינרָאג ןוא

 ,טולב זיב רעגניפ יד ןסיבעג בָאה'כ

 .יברעמ-לתוכ רעד םורַא ,םילשורי ןופ ךעלסעג יד ןיא טעשזדנַאלבעג בָאה'כ

 בָאה'כ סָאװ ,הרות רעיינ רעצנַאג רעד יּפ"לע ,גנולעטשנייא רעצנַאג ןיימ טיול

 םיצוביק-הרשכה יד ןיא ךיז קידנרעגלַאװ ,ןרָאי עטצעל יד טּפַאזעגנייא קיריג ױזַא

 ןרעביפ עלַא טימ ןסַאה טפרַאדעג ץלַא סָאד ךיא בָאה -- "ריעצה רמושה, ןופ

 ,המשנ רעד ןופ

 .קילבנָא ןקיזָאד םייב טרעטיצעגפיוא ץלַא רימ ייב רָאג טָאה קנַאדעג ןיא

 ןיא דניק ַא ןעזרעד ךיז ךיא טָאה לָאמַאטימ רעבָא ,סָאװרַאפ טשינ סייוו'כ
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 זיא ןסיורד ןיא .לּפמעל-טפַאנ ַא ןעגנָאהעגּפָארַא טָאה טנַאװ רעד ןופ .רדח

 ,יינש ןגעלעג

 ןברוח ןופ תוישעמ טלייצרעד ןענרעל ןכָאנ זדנוא טָאה ל'רשא בר ,יבר רעד

 רענייטש יד סָאװ ןוא ןבילבעגרעביא זיא סָאװ ,טנַאװ רעד ןופ ,שדקמה-תיב

 .י.ןרערט טימ ןעניר טרָאד

 .טלקָאשעגּפָא חוכ טימ ךיז בָאה ךיא

 סָאװ ןבעל טלמישרַאפ טלַא ןַא ןופ ,תודע ,טשינרָאג ? רענייטש ןענייז סָאװ

 ,קעװַא גנַאל ןיוש זיא

 ץלַא ןלעטשפיוא ,ןעמרָאפ-סנבעל עשירפ ןעיוב ןעמוקעג ךָאד ןענייז רימ ןוא

 ,תומוא עלַא ןופ ןטנעמעלע עקידנטעברַא יד רַאפ גנונדרָא עיינ ,יינ סָאד ןופ

 ...רעבָא ...ןסַאמ יד רַאפ םויּפָא . ..ןשינעביילברעביא עזעיגילער ןעלצרָאװסיױא

 ןיימ ןופ ןשינעפיט יד ןיא ,ןטרָאד ןרעיוה סָאװ ?גיוא ןיא רערט יד זיא סָאװ

 ...?תורוד ןופ םייריש עשיטסיװַאטַא סעּפע ,ךיא

 .הצובק רעזדנוא ןיא קירוצ טנייה רָאפ ךיא

 ...ןײלַא ךיז ןופ ףױלטנַא ךיא

 לא א
 אב

 "ריעצה רמושה, ץוביק
 ...םעד טכַאניײב

 רעד .ןעניפעג טשינ טרָא ןייק ךיז ןעק ןוא ןכָאװ רָאּפ ַא ָאד ןיוש ןיב ךיא

 זַא ,טגָאזעג וליפא ןיוש טָאה ,דנַאלסור ןופ ץולח רעטלַא ןַא ,ןיקסיד רעריפ

 .טנעמעלע רערענָאיצקַאער ַא ןיב'כ ,ץוביק ןופ קעװַא ןזומ לעוו'כ

 -'הרשכה ןיא ןעוועג ןיב'כ ןעו ,ןרָאי עצנַאג יד ,זיא סָאד אלּפ ַא ...מה

 ןעועג ,ןײלַא ךיא טשינ ךיוא ןוא טקרעמַאב טשינ רענייק סע טָאה ,םיצוביק

 ,תורות עבלעז יד טקידיײרּפעג ןײלַא ,רעריפ ַא וליפא

 ...םיצולּפ ָאד ןוא

 :ױזַא ךיז סע טָאה ןבױהעגנָא

 -לַא ןיא ןעמוקעגפיונוצ הרבח ךיז זיא ,טעברַא רעד ךָאנ תבש ןעוועג זיא'ס

 .החיש ַא ףיוא ףירצ םעניימעג

 .ןיקסיד טָאה טדערעג

 -על ַא ןיא ,םינּפ םענערָאמרַאמ ןטימ ףייטש ןענַאטשעג ,דימת יװ ,זיא רע

 -ישעצ ַא ןוא ןקַאבניק עקידתונשקע ןוא ענעסיברַאפ טַאהעג ,עקטרוק רענרעד

 :עווישזג עטרעב

 סָאד ןסײרוצסױרַא זיא ,ןבעל יינ ַא רַאפ ףמַאק ןיא טירט רעטשרע רעד;

 -טסואווַאבמוא טלמירד סָאװ ,טלעוו רעטלַא ןַא ןופ ץכעביילברעביא עטלמישרַאפ
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 טייקילייה ןייק זיא זדנוא רַאפ .תומשנ סנעמעלַא רעזדנוא ןופ ָאנד םעד ףיוא קיניז

 ,םענעי םעלַא וצ קיטליגכיילג:טיוט -- קיטליגכיילג םעלַא וצ ןענייז רימ .ָאטשינ

 ,רעזדלעה טקערטשעג ןבָאה תובא ערעזדנוא ןכלעוו רַאפ

 ןיא ףױא:טכיוט טייקיליה רענעסעגרַאפ ַא ןופ רעמיש ַא רעמ סָאװ ןוא;

 סָאװ ,זדנוא ןופ ןצימע ייב ץכעביילברעביא ןַא ךָאנ ןַארַאפ ביוא ,זדנוא ןופ ןצימע

 יד טימ ןטערטעצ סע רע ףרַאד ָאט -- ןרירַאב ןייז ייב רעטציא ךָאנ טליופ רע

 .סיפ

 ,ןצַאלּפ לָאז ץלַא זַא ,ןטערט חוכ ןצנַאג ןטימ;

 רימ .גָאט ןקיטנייה ןופ ןָא ךיז טבייה ץלַא --- ןסיוו זדנוא ןופ רעדעי לָאז;

 "...ןעועג טשינרָאג זיא זדנוא רַאפ ,ןסעגרַאפ ןענרעל ךיז ןזומ

 "עג ךיז טָאה רימ ןיא סעּפע ,טרָא ןופ ןעגנורּפשעגפיוא לָאמַאטימ ןיב ךיא

 -יה רענעסעגרַאפ ַא ןופ רעמיש ַא ןעועג סע זיא רשפא ,ּפָא"סייר ַא ןבעג

 וצ טקעריד טדער רע זַא ,טכַאדעג טייצ עצנַאג יד ךיז טָאה רימ רעבָא ,טייקיל

 ַאזַא טליפרעד לָאמַאטימ בָאה'כ .טעוועטנובעצ ץלַא ךיז טָאה רימ ןיא .רימ

 םענערָאמרַאמ ןטימ ,עקטרוק רענרעדעל רעד ןיא שטנעמ םעד וצ סַאה ןקידנענערב

 ,ןּפיל ענעסיברַאפ יד ןוא םינּפ

 ךיא בָאה .רעטערב ןופ ןגָאלשעגפיונוצ ,לקנעב ַא ןענַאטשעג זיא רימ ןבענ

 ןיא ןעגנירּפשעצ ךיז סע זיא ,סופ ןטימ ןָאטעג-ּפפטטש ַא חוכ ןצנַאג ןטימ סע

 .ןטייז עלַא

 ליו ךיא -- ןגירשעג קירעזייה ךיא בָאה -- ןסעגרַאפ טשינ ליוו ךיא --

 !ןריובעג טנייה זיא סָאװ ,רעטָאט ןייק ןוא רענייגיצ ןייק ןייז טשינ

 ןיא ץלַא זַא ,טשינ ליו ךיא ...סיפ יד טימ ןטערט טשינ ליוו ךיא --

 !ןצַאלּפ לָאז רימ

 !טשינ ליוו ךיא --

 .שירעטסיה"דליוו ןרָאװעג ןיב'כ

 .הלהב ַא ןרָאװעג זיא ףירצ ןיא

 זיא רע .םינּפ םענערָאמרַאמ ןייז טימ טלַאק ןענַאטשעג זיא ןיקסיד זיולב

 :טגָאזעג ןוא םינּפ ןיא ךיילג רימ טקוקעג ,טנעָאנ ןעגנַאגעגוצ

 ןומ עכַאװש יד .ןטנעמיטנעס ןייק טימ טשינ ךיז ןענעכער רימ ! רבח ,

 ! ןייגקעװַא

 יַאֹּפ עיינ סָאד יו ,םילשורי עטלַא סָאד רעקרַאטש זיא ןְצימע ןיא בוא;

 !טייהרעטנוזעג ןייג רע ןעק -- ,עניטסעל

 ."עקידנטעברַא עלַא רַאפ גנונדרַא עיינ ַא ןוא ןבעל יינ ַא ןעיוב זיֹולב ןליוו רימ,

 םילשורייטלַא ןופ טדערעג טָאה רע ןזעוו ןוא ,ךיילג טקוקעג רימ ףיוא טָאה רע

 ...דוס ןיימ ּפָארַא רימ ןופ טנעייל רע זַא ,טכַאדעג ריִמ ךיז טָאה

 ןעגגָאגעגסױרַא ןוא טּפַאכעג ךיז ,טלמוטעצ ןרָאװעג עלייוו ַא ףיוא ךיא ןיב
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 ןסעזעג זיא טלַאטשעג ַא סעּפע ןעזרעד ךיא בָאה ,ףירצ ןבענ ,ןסיורד ןיא

 .טצכולשעג ןוא לקניוו ַא ןיא טעילוטעגנייא

 ,לטעטש שיצילַאג ַא ןופ הצולח ענעמוקעג-שירפ יד ,הרובד ןעוועג זיא'ס

 .רעהַא ָאד ןעמוקעגנָא ןטכענ טשרע זיא סָאװ

 ךיז יז טָאה ,ןכָאק םוצ ןצייהנייא טפרַאדעג ןוא "תונרות, טנייה טָאה יז

 ,תבש זיא'ס לייוו ,טלקַאוװעג

 .רעטכעלעג ַא ןיא ןסָאשעגסיוא עלַא ןבָאה

 ןיוש וטסָאה ישעטַאט ןופ שודיק ןוא ..."דניק סישעמַאמ יד; ...ַאהַא ---

 ...?טרעהעג

 .+ .ַאכ-ַאכ-ַאכ

 ,טנַאה עצנַאג יד טירבעגּפָא ךיז ןוא טצייהעגנייא ךָאנרעד טָאה יז

 .ןָאטעג קוק ַא םערַאװ ריא ףיוא בָאה ךיא

 ןצרַאה ןיא זיא סָאװ ,םעד ףיוא ןטערט --- ,טגָאזעג ךיא בָאה -- !הרובד --

 ...סעגַאידָארב עשיסור רָאנ ןענעק ,קילייה

 !ןענייו טשינ טספרַאד --

 ,ץוביק ןיא
 .טכַאנײב טעּפש ...םעד

 ,ךעלגערטרעדמוא ןרָאװעג ןיוש זיא'ס
 רעכלעװ ןופ ,אשמ ערעװש ַא יװ ,רימ ףיוא סעּפע טרעיוה געט עצנַאג

 .טשינ ןעק ןוא -- ןעלקָאשּפָא טלָאװעג ךיז טלָאװ ךיא

 דרָאב רעָארג רעד טימ ,עטַאט רעטלַא ןיימ רימ ךיז טמולח טכענ יד ןיא

 עצנַאג ןײגמורַא טגעלפ רע יװ ,ןיליפת ןוא תילט ןיא טליהעגנייא ,ןגיוא עטוג ןוא

 רעכיוה ַא סעּפע טייטש םיא רעביא ,דרע רעד ףיוא רע טגיל טציא ןוא -- געט

 םיא טערט ןוא עווישזוג רעטרעבױשעצ ַא טימ עקטרוק רענרעדעל ַא ןיא גנוי

 עטַאט רעד .םיא ןיא טצַאלּפ ץלַא זַא ,רע טערט חוכ ןצנַאג ןטימ .סיפ יד טימ

 ,קיטייוו ןופ טיירש

 רעטקעדַאב ַא ןצנַאג ןיא ,שטירּפ םענרעצליה ןפיוא ףיוא ךימ ךיא קעוו

 ,סייווש טימ

 תבש ךלימ לסעק ַא טּכָאקעג ,לדיימ עשיצילַאג סָאד ,הרובד טָאה טלעמונַא

 .ךלימ עצנַאג יד ןסָאגעגסױא ןוא קיטשירפ םוצ ירפרעדניא

 .םירבח יד ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןפורעגפיונוצ טָאה ןיקסיד

 -עגנירַא ךיז ןבָאה ןעגנומיטש עזעיגילער עלעקנוט זַא ,טגָאזעג טָאה רע

 עּפוק ַא יו ,ןעמיורסיוא ,ןפמעקַאב סָאד זומ ןעמ זַא ,ץוביק רעזנוא ןיא טּפַאכ

 .ןקיטייזַאב ןילַא ךיז ןזומ עכַאװש יד זַא ,"תומש; עטלָא
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 -וטס ַא ,ץנַארּפ רעכיוה רעד ןענַאטשעגפיוא זיא ,טכירעגמוא ץנַאג ,םיצולּפ

 דנַאלשטיײד-רעלטיה ןופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,ןיצידעמ רָאי ןטירד ןפיוא טנעד

 .תירבע םעניא קרַאטש ךיז קידנעלכיורטש ,ןסָאשעגסיוא טָאה ןוא

 טשינ רענייק טעווס .רעמ טשינ ןוא רעטרעװ ןענייז סָאד ,רבח ...מה;

 ןייק טשינ ...ערעדנַא עלַא יו שרעדנַא ...שרעדנַא ןענייז רימ זַא ,ןענעקיײלּפָא

 ...רימ ןענייז שרעדנַא רעבָא -- רעגרע רעדָא רעסעב ןענייז רימ יצ הנימ-אקפנ

 ,עקַאט זדנוא ןסַאה ייז ןוא --- םיאנוש ערעזדנוא טנעקרענָא גנַאל ןיוש ןבָאה סָאד

 ןעמ טָאה ,דנַאל-רעלטיה ןיא ,זדנוא ייב . . .ןגָארט טשינ ןלָאז רימ לעפ ַא-רַאפ-סָאװ

 רעד .ָאד זיא רע ןוא ."טסייג רעשידיי, עטַאל יד טּפעלקעגוצ גנַאל ןיוש זדנוא

 רעוועג רעדנַא ןייק ןבָאה ,עכַאװש יד ןופ עטסכַאװש יד ,רימ !"טסייג רעשידיי;

 ,*לַארָאמ, ןדניפרעד רימ ןבָאה --- םיאנוש ערעזדנוא טימ ףמַאק ןיא טַאהעג טשינ

 טציא ...תומשנ עשירַא ע'רשכ יד ט'מסרַאפ טימרעד ןוא ?ןסיוועג , ,*קיטע,

 ! ןעמוקַאב ליואוו ייז לָאז ,תובא עדליוו ערעייז ןופ טלוק םוצ ןרעקקירוצ ייז ןליוו

 ?ןָאטכָאנ סָאד רימ ןלָאז ? רימ רעבָא;

 ןסעגרַאפ טשינ ליוו ךיא !ןיינ ?ןעמוקעג רעהַא ָאד רימ ןענייז םעד וצ יצ ,

 רעקיטרַאנגײא רעטלַא-תורוד ַא טימ קלָאפ ַא ןופ ןוז ַא ןיב ךיא זַא ,ןיב ךיא רעוו

 ."רוטלוק

 ןוא סרעגעלעג יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז רימ ןבָאה ךָאנרעד טכַאנ עצנַאג ַא

 ,טריטוקסיד

 ףיוא סקיב רעד טימ סױרַא טרָאוװ ַא ןָא זיא רע .ןעוועג טשינ זיא ןיקסיד

 .ךַאװ ןטלַאה וצ סעציילּפ יד

 ןכַאז עשילרעטסיוא ץוביק ןיא סנטצעל ןעשעג ללכב

 ,סעצײלּפ עטיירב טימ גנוי ַא ,דניק-ןרעיוּפ שיבַארַאסעב ַא ,רבח ַא רענייא

 ַא רעסעמ ַא ןכעטשניירַא טלָאװעג טָאה ,ץוביק ןיא רעטעברַא רעטסעב רעד

 ץוביק ןופ לדיימ ַא ,תיבהז בילוצ ,יבצ רענַאיצילַאג ןליטש םעד ,רבח ןטייווצ

 :טושּפ טרעלקרעד ךָאנרעד טָאה רע --

 עשילַארָאמ םוש ןייק טשינ ןריטסיזקע'ס .ָאד טשינרָאג זיא טלעוו רעד ףיוא;

 עקרַאטש ,ןסערעטניא עלעירעטַאמ ןופ טעווערעקעג טרעוו ןבעל עצנַאג סָאד .ןצעזעג

 "! רעטנוא ןעייג עכַאװש ,ןגיז

 רע .סַארעּפער ַא סניקסיד ןופ ןזַארפ רָאּפ ַא טלּפַאלּפעגכָאנ רע טָאה סָאד

 .שוריּפ םענעגייא ןַא ןבעגעגוצ זיולב טָאה

 לא
* 

 .ץוביק ןיא
 .רופיכ-םוי ךָאנ גָאט ַא

 .ןענַאד ןופ קעװַא ךיא ייג טנייה
 ןיױלב טָאה'מ זַא ןגױצעגנָא ױזַא ןעוועג זיא'ס ,וצרעד טריפרעד טָאה ץלַא
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 .ךורבסיוא םעד ןעגנערב טנעקעג טָאה קנופ ַא .ןצַאלּפ לָאז'ס ןָאט-ריר ַא טפרַאדַאב

 ,םערוטש טימ ףיוא-ןסייר ייז זיב סעילַאװכ יד ךיז ןעלמַאז ױזַא

 ,רוּפיכ-םוי ןעוועג זיא ןטכענ

 .דימת יװ ,דלעפ ןיא ןטעברַא קעװַא זיא ץוביק רעד

 -ףוס ןענייז ןוא טלקַאװעג ךיז ןבָאה עכעלטע ךָאנ .ןעגנַאגעג טשינ ןיב ךיא

 עיצילַאג ןופ הרובד עקיגױא-ץרַאװש יד ןבילבעג ךיוא ןענייז'ס .ןבילברַאפ ףוס

 ,טנעדוטס רעשטייד רעד ,ץנַארפ רעכיוה רעד ןוא

 ךיז טָאה ןעניקסיד ייב םינּפ סָאד יו ,ןעזעג ךיא בָאה לָאמ עטשרע סָאד

 ,ןטיבעג

 ,טרעטיצעג םיא טָאה פיל עטשרעטנוא יד .סַאלב ןעוועג זיא רע

 :לוק ןסיברַאפ ַא טימ טגָאזעג ןוא רימ ףיוא טקוקעג טָאה רע

 םעד עילַאק טסכַאמ וד !קינ'הבישי רענעלַאפרַאפ ַא ,קינ'הבישי ַא טסיב וד;

 ,קעװַא טזומ וד .ץוביק ןיא טסייג

 :טרעפטנעעגּפָא ךיילג םיא ןוא ךיילג טקוקעג םיא ףיוא בָאה ךיא

 יד וליפא ,ןסיירסיוא סָאד טעװ טשינרָאג ןוא טולב ןיימ ןיא טגיל סָאד --

 .עגַאידָארב ןשיסור ַא ןופ לוויטש

 .הדועס ַא ןסע ןעמונעג ךיז ןוא הרבח יד ןעמוקעג ןענייז ךָאנרעד

 ןוא ןפָאלעגוצ ,טיורב קיטש ַא טּפַאכעג טָאה גנוי-ןרעיוּפ רעניווָאקוב רעד

 -עג ךיז ,ןגירשעג טָאה יז ,ליומ ןיא ן'הרובד דלַאװג'ב ןּפוטשנײרַא טלָאװעג סע

 .טכַאלעג ןבָאה עלַא ןוא וויסלואוונָאק ןסיר

 ןפרָאװעג ןוא לקנעב ַא טּפַאכעג ,ןעגנורּפשעגפיוא םיצולּפ ךיא ןיב טלָאמעד

 .ןײרַא ּפָאק ןיא רעניווָאקוב םעד

 ,טרימזַאּפס ןבָאה ךעלדיימ יד .ןכָארבעגסיױא זיא הלהב ַא

 .דלעפ ןיא טעשודנָאלבעג ךיא בָאה ךָאנרעד טכַאניב ןוא גָאט ןצנַאג ַא

 .קעװַא ייג ןוא ןכַאז יד טקַאּפעגוצ ךיא בָאה טנייה

 .קעװַא ךיוא ליוו יז ,לקניוו ןיא טנייוועג טָאה הרובד

 רענעלַאפרַאפ רעד ,קעװַא לעװ ךיא רָאנ ביוא זַא ,טגָאזעג טנייה טָאה ןיקסיד

 ,לַאמרָאנ ןרעוו ןיוש ץלַא טעװ ,רוחב-הבישי

 ,םעד ףיוא לוװיטש ןטימ ןטערט וצ ןריסערדסיוא ךיז ןלעװ עלַא טסייה'ס

 ...ץרַאה םענעגייא ןיא טגיל סע סָאװ

 נא יא
* 

 ,םילשורי

 ...םַעד ...תוצח ךָאנ

 יעג ןבָאה סיפ עניימ ואוו טרָא סָאד ,םילשורי ןיא קירוצ ךיא ןיב טציא ןוא
 .ןעמוקנָא ןיימ ייב ,ןטשרע םוצ ןטערט



 201 י | רצעייטש ךלמילא

 ,טכַאדעג ץלַא ךיז טָאה רימ .ןסַאג יד ןיא טעשזדנָאלבעג גָאט ןצנַאג ַא בָאה'כ

 -רעד טנעקעג טשינ ךיז בָאה'כ ןוא סעּפע ךוז'כ זַא ,ןסעגרַאפ סעּפע ןָא בָאה'כ זַא

 .סָאװ ןענָאמ

 ,טנַאקַאב ױזַא ןעמוקעגסיוא רימ זיא ןעזעג בָאה'כ סָאװ ,ץלַא

 ןַא ןעגנַאגעגיײברַאפ רימ רַאפ זיא ,סַאג ןיא קידנעייג ,טנוװָא טנייה טָא ןוא
 טקוקעגוצ ךיז בָאה'כ .ךעלטנעק רעייז טקוקעגסיוא רימ טָאה רע .דיי רערעטלע

 ןַא לטעטש רעזדנוא ןופ טחוש לוונייז ןעוועג זיא'ס .טנעקרעד םיא בָאה ןוא

 ,די םעד טימ עטכישעג עטנַאסערעטניא

 ,לטעטש ןיא טסעומשעג ןעמ טָאה ,ךיא קנעדעג ,דניק ַא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא

 ,לארשי-ץרא ןייק טרָאפ טחוש לוונייז זַא

 ,דיסח רעפרַאש ַא ןעוועג דימת ןופ רע זיא לבוקמ ַא ,דיי ַא

 ןופ קידנעייגקירוצ ,טחוש לוונייז טגעלפ ןטנוװָא עקידרעטניוװ עגנַאל יד ןיא

 לטכַאש סָאד ןוא רענלָאק םענרעטופ ןכיוה ןטימ רענעריורפרַאפ ַא זיוה-טכעש

 ןסיורג ןטימ שיט םייב ןוא ,שרדמ-תיב ןיא ןטערטנָא -- םערָא ןרעטנוא םיפלח

 ,לארשי ץרא ןגעוו ןלייצרעד ּפמָאל-ץילב

 ןכרָאה ןגעלפ רעדניק רימ ןוא ,טמַאלפעצ ןצנַאגניא ןעוועג טלָאמעד זיא רע

 ,רעליימ ענעפָא טימ

 רע ,ןענרעל םוצ ןסירעגקעװַא ןטימ ןיא זדנוא טָאה ,ל'רשא בר ,יבר ןיימ

 :ט'קזוחעג ןוא קַאבַאט טקעמשעג טָאה

 לארשי ץרא ןייק טחוש לוונייז ןיוש טרָאפ ,ךיא קנעדעג ,רָאי קיצרעפ ,ָאי,

 "!ןרָאפרעד טשינ ךָאנ זיא רע ןוא

 טחוש לוונייז זַא ,טסואורעד לטעטש ךיז טָאה ןגרָאמירפ ַא לָאמנייא זיא

 החּפשמ רעצנַאג רעד ןופ דוסב קעװַא ,לטעטש ןופ ןדנואוושרַאפ םיצולּפ זיא

 .לארשי ץרא ןייק --

 ,רימ טימ ןעגנַאגעג רע זיא טציא

 טקוקעגנייא טוג ךיז ןוא טיירפרעד ךיז רע טָאה -- ,ןוז סדמלמ ןועמש ,ָא ---

 ןייק ןעמוקעג עקַאט טסיב וד ןוא ,עטַאט ןייד קידצ ַא דיי ַא ....ַאה -- ,רימ ןיא

 ,ט"ג ןיא ןביולג טימ ,ןשטנעמ עגנוי ןבָאה טנייה ןפרַאד רימ ,ייא ? לארשי ץרא

 ,סרעיוב יד ןשיווצ

 ,ךייא רַאפ ןָאט הליפת זיולב ןענעק רימ .ךַאװש ןיוש ןענייז ,עטלַא ,רימ;

 "ןרעוװ לשכנ טשינ טלָאז ריא ,רוד עגנוי סָאד

 רעד רעבָא ,ןעמוק רעייז זיא טשטנעבעג ,רעהַא ןעמוק ןשטנעמ עגנוי ךס ַא;

 .ןויסנ רעסיורג ַא זיא זיוה סטיג ןעיוב םירָאװ ,ןגעוו ערעייז טשימרַאפ ןטש

 סָאװ ,ןעקנופ יד ןשעלרַאפ אקווד ןליוו ןוא ןשטנעמ עגנוי רעהַא ןעמוקע

 טרעקַאלּפעצ רעייפ סָאד זַא ןוא ,זיוה סרעטָאפ ןופ ץרַאה רעייז ןיא ךָאנ ןעילט

 .ןטערטעצ לוויטש טימ סע ייז ןליוו ,דנַאל ןקיליײה ןופ קילבנָא ןיא רעקרַאטש ךיז

 ןעניקסיד ןיא טנָאמרעד רעדיוו לָאמַאטימ ךיז בָאה ךיא
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 טרעלָאקעג ךיז טָאה ,עקידכעלייק עטיור ַא ,ןוז יד ,לקנוט ןרָאװעג זיא'ס

 .סנטייו רעד ןופ טלּפענעג ךיז ןבָאה סָאװ ,גרעב יד ןופ םיעוּפש יד ףיוא

 ,רענייטש יד וצ טעילוטעגוצ ןענַאטשעג ןענייז ןשטנעמ

 ןענופעג טלָאװ ךיא יו סעּפע ,ןטכיולעגפיוא סעּפע םיצולּפ טָאה רימ ןיא

 .טכוזעגמורַא גנַאל בָאה'כ סָאװ ,ךַאז רענערױלרַאפ-גנַאל ַא

 ,טלסיירטעג ךיז טָאה רימ ןיא ץלַא ,רעטצניפ ץנַאג ןרָאװעג זיא'ס

 ,עטרירַאב-טשינ םענייק ךרוד עקיטייז ַא ,טלַאּפש ַא וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא

 ,לטיווק ַא ןעמונעגסױרַא ןטרָאד ןופ ןוא

 "נייא ןגיל ןבילבעג זיא'ס .טנעקרעד סע בָאה'כ !ןטַאט ןיימ ןופ לטיווק סָאד

 ,טלַאּפש ןקיטייז ַא ןיא טשטיינקעג

 .ּפמָאל ןופ ןייש םייב טנעיילעג ןוא טלקיוועגפיוא סע בָאה'כ

 לָאז רע ,ןעמש ןופ ןוז םעד יכדרמ ןופ ןגיוא יד ןפע ,םלוע לש ונובר;ג

 רע םירָאװ ,םלוע לש ונובר םיא ףלעה ,געוו ןשידיי ,ןטכער ןפיוא ןרעקקירוצ

 .י."עדַאטס רעד ןופ עלעפעש טעשזדנָאלברַאפ ַא זיא

 ,טרעטסילפעג ליטש ,טחוש לוונייז רעטלַא רעד ןענַאטשעג זיא רימ ןבענ

 ןָאטעג הליפת טלָאװ רע יו

 ןיא ןפרַאװנײרַא ךיז ןלָאז עכלעוו ,ןשטנעמ עגנוי ןבָאה קיטיינ ןפרַאד רימ,

 "ךרד ןשידיי ןקיבײא ןופ ןשטילגּפָארַא סע ןזָאל טשינ ןוא ןבעל םעיינ

 סע ךיא בָאה ךָאנרעד ,טנַאה ןיא לטיווק סָאד ןטלַאהעג ךיא בָאה עלייוו ַא

 ...טלַאּפש ןיא טגײלעגנײרַא קירוצ

 .ןייטש ןטלַאק םעד טרירעגנָא טָאה ןרעטש ןיימ
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 רעקספיל באז

 שטיװַטקשָאמ םירפא השמ

 ןהכה הידברע

 תפי הדוהי

 טילוײמ בוד לאומש

 לקנערפ סחצי ױל

 טכער לרעב

 רענימַאס ןסלא





 רעקסּפיל באז
 (וָאוו-דמל)

 ,עשרַאװ ןיא ןריובעג

 (1902) ב"סרת

 ,ָאטעג רעוװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא
 (1942) ב"שת

 ןוא תודמול ןיא ךײר ,בוטש רעשידיסח רעֶמערֶא ןַא ופ טמַאטשעג
 (גָארּפ ןיא "הדוהיב עדונ םוצ זיב שזַא ,דצ סגטַאט ןופ) סוחי ןיא

 ןיז .םיריש עשיריל עשיאערבעה ןבײרש ןבױהעגנָא ירּפ רע טָאה

 ןופ לָאנרושזשדוח רעד ,"ונלגד, רעד ןעװעג זיא ענובירט עטשרע

 אשוז רדוסכלא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"לארשי ינומא יריעצ

 תוישעמ עשידיסח ,ןציקס ,ןענָאטעילעּפ עכיײרלָאצ עגיײז .ןַאמדירּפ

 : סםינָאדװעספ יד טימ טע'מתחעג טרָאד ןענײז רעדיל ךױא יװ

 קימעט ןעטעג ךױא רע ןיא ןרָאי ענעי ןיא .ילאיתוהי הא באז 2

 ריא ןופ דילגטימ סלַא גנגעטַאב'טגגי רעשיסקָאדָאטרָא רעד ץא

 רעד ןיא טקילײטַאב ךױא ךיז רע טָאה רעטעּפש .גנומײל-טּפױה

 לא ערעדנַא ןוא "טנעמָאמ, ןיא ,"סויה, גנוטיײציגָאמ רעשיאערבעה
 ןענואטעג רע טָאה םעטירַאלוּפָאּפ עסיורג ןײז .סענובירט עגײמעג

 רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןיא טסיסעלָאּפ טא טסיוָאטעילעּפ רעד סלַא

 ןיא) יעלעטלעװ}א ןעמָאגרעּפ ןײז טימ טשרעוצ ,עסערּפ רעכעלגעט

 גָאט ןשידײא ןופ "װָאטידמל, סלַא רעטעּפש ןוא ("דוי רעטעשרַאװ

 װעסּפ יד טימ טצוװוַאב ךױא ךיז רע טָאה "טַאלבגָאט, ןיא ."טַאלב

 (ןָאטעילעּפ ןשיטילָאּפ ןכעלטנכעװ םעד ןיִא) "סוקיטילָאפ, סמינָאד
 טָאה רעקיצפייל .ס ןעמָאנ ןרעטנוא .((ציטַאנ עשימעלָאּפ רַאְפ) "לעט,
 רע .ןעגנולײצרעד עשירָאמסיה ײר ַא טכעלטופערַאפ ךױא טרָאד רע

 טשינ א -- "לארשי תדוגא ילעופ, ןופ ןמיה ןופ רבחמ רעד ןעװעג זיא
 י'רעטלע ןייז דובכל ןבירשעג רע טָאה קרעװ עקיגייא ."ןעלפייווצרַאּפ

 טקורדעג גנושרָאּפ עשיפַארגָאגָאמ ַא -- "הדוהיב עדונ, םעד ןדייז

 ,"בתכ ענערױלרַאּפ סָאדא גנולײצרעד ערעגנעל ַא טא ,"ונלגד, ןיא
 םעד תעב רע זיא ןעמוקעגמוא ."דויא רעװעשרַאװ ןיא טקורדעג

 1942 ראי ןיא ,ָאמעג רעװעשרַאװ ןופ שוריגרסַאמ
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 רעווָאנַאכעשט רעד

 ("תורוד יירד, גנולייצרעד רעששידיסח רעד ןופ טנעמגַארפ)

 עלַא ןענייז טָא ,טקידיײלַאב ,ןפָארטעג יו טליפעג ךיז טָאה ווָאנַאכעשט ץנַאג

 -לבקמ טיירגעג עלַא ךיז ןבָאה טָא ,תבש ףיוא טמוק רזעלא יבר זַא ,ןעוועג רעכיז

 | . . . טשינ טמוק רזעלא יבר --- םיצולּפ ןוא חרוא ןבושח םעד ןייז וצ םינּפ

 דיא העינמ יד סָאװ ,םעד בילוצ ןעוועג סורדרַאפ רעד זיא סיורג רעדנוזַאב

 טָאה רעװָאנַאכעשט רעד :ָאנַאכעשט דצמ רָאנ ן'רזעלא יבר דצמ ןעמוקעג טשינ

 .ןעמוק טלָאװעג ןרעג טָאה רזעלא יבר םגה ,ןעוועג םיכסמ טשינ ףיורעד

 ? שטייט'ס : ןגעוורעד ךיז טעקשושעג ןוא טשודיחעג ךיז ןעמ טָאה תבש ןצנַאג ַא

 יּפע ?ןייז םיכסמ טשינ לָאז יבר רעד זַא ,ןייז תעדה לע הלוע רָאג סע ןעק יװ

 ?!בר רעקסוטלוּפ רעד ,ל'רזעלא יבר !טרעקרַאפ ןייז ךָאד ףרַאד לכש

 טגנערבעג ןבָאה לייט .םלוע ןשיװצ טײרּפשרַאפ ךיז ןבָאה תורעשה ענעדישרַאפ

 ,ןעמוק טשינ .וָאנַאכעשט ןייק ירמגל ןיוש טעוװ רזעלא יבר זַא ,העומש ערעכיז ַא

 םשב ןעוועג ףיסומ ךָאנ ןעמ טָאה וצרעד ןוא .טשינ ךיוא סנכָאװרעדניא וליפַא

 ערעדנַא ,ןימיזדַאר ןייק רָאג רע טרָאפ תבש ןטייווצ ןפיוא זַא ,ן'רזעלא יבר

 יבר זַא ,טלייצרעד ןוא תועומש ערעייז טימ ןעוועג זיעמ רעמ ךָאנ ןבָאה רעדיוו

 טייצ רעשּפיה ַא טימ רָאג זַא ,היאר אהו ,ןרָאפ טשינ ץעגרע ןיא ללכב טעוװ רזעלא

 . . . "ךעלטיווק; ןבעגעגּפָא ןיילַא םיא ענייז םיברוקמ עקינייא ךָאנ ןבָאה קירוצ

 ןרעיוא ענעגייא טימ ידכ ,ס'אנהכ יד וצ קעװַא םלוע ןַא זיא תודועס שולש וצ

 עקַאט ,טגָאזעג םיא טָאה רעװָאנַאכעשט רעד סָאװ ,ליומ סעלעשרעה ןופ ןרעה וצ
 טשינ םייהרעדניא תמא ןַא ףיוא רעבָא זיא לשרעה .רעקסוטלוּפ רזעלא יבר חוכמ

 קסוטלוּפ ןייק ןרָאפעג רע זיא טכַאנרעדפיוא קיטשרענָאד טשרע םירָאװ ,ןעוועג

 ןבילברַאפ ןטרָאד ןיוש אליממ זיא ןוא סעומש םעד ןגעוו ןרזעלא יבר ןבעגוצרעביא

 | .שדוק תבש ףיוא

 ,טסעומשעגטימ ןוא םלוע ןטימ ןעמַאזוצ ןסעזעג זיא אנהכ בייל 'ר רעטלַא רעד

 ?ןעמוק רעהַא עקַאט רזעלא יבר טעװ ,בייל 'ר ריא טגָאז סָאװ ,ונ---

 ,ךיז טכַאד ,אלימ -- סעציײלּפ יד טימ ןגיוצעג בייל 'ר טָאה --- ? סייוו'כ ---

 | . . . ןעמוק טעװ רע ,ָאי ,ָאי זַא

 ,ןפרָאװעגנײרַא רענייא טָאה -- !יבר קיטש ַא ןיילַא רע זיא תמאב ןוא --

 סָאװרַאפ --- ,ןפורעגּפָא ךיז רעטייווצ ַא טָאה -- "קיטשי ַא סעּפע סָאװרַאפ ---

 םידיסח ,םלוע ןקידהשקשינ ץנַאג ַא ךָאד טָאה רזעלא 'ר !?יבר רעצנַאג ַא טשינ

 ַא ,ס'לרשא םעניילק םעד עטנ ,רעציליש עטנ וליפַא !טלעװ ַא םיא ןופ ןטלַאה

 ...לטיווק ַא ן'רזעלא יבר ּפָא ןיילַא טיג ,קַאנק ןצנַאג ןטימ דיסח ַא דיי

 .טשודיחעג ךיז םלוע רעד טָאה -- ? ױזַא --
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 -יילק ַא --- תובהלתה ןיא ןײרַא רענעי זיא -- ? שודיח רעד סע זיא סָאװ --

 עצנַאג טסעומשעג ,קצאק ןיא סנכנו-אצוי ַא ןעוועג ? רזעלא יבר ,ריא טניימ טייקינ

 ןיא ןוא ?קצָאק ןיא אקווד סָאװרַאפ ןוא ,הכרבל ונורכז ,רעקצָאק ןטימ ן'העש

 ? טשינ עכסישּפ

 ,טלקַאשעגוצ םלוע ןופ ןעמ טָאה --- ,יאדוװַא ,יאדוװַא --

 ,תיב-ךב ַא ןעועג שממ רע זיא רעג ןיא ,הכרבל ונורכז ,ןיבר םייב ןוא ---

 ,ןפרָאװעגוצ רעבלעז רעד טָאה -- ,קהבומ רבח ַא

 .טלקָאשעגוצ רעטייוו םלוע רעד טָאה -- ,יאדװַא ,יאדוװַא ---

 רעד טָאה -- ןפרָאװעגנײרַא רעצימע דצה ןמ טָאה -- ןגעווטסעד ןופ ןוא ---

 !ןעמוק רעהַא לָאז רע זַא ,ןעוועג םיכסמ טשינ ,ןייז טנוזעג לָאז ,רעװָאנַאכעשט

 טָאה -- ,תבש ףיוא ןעמוק ןגעוו המכסה ןייק ןבעגעג טשינ ךָאנ טָאה רע --

 טשינ ירמגל לָאז ל'רזעלא 'ר זַא ,טשינ רעבָא -- ןעוועג ןקתמ אנהכ בייל 'ר

 . + + ןעמוק

 ?ןעמוק ָאי סנכָאװרעדניא רע טעוװ ---

 ? סייוו'כ ---

 ןעמוק רע טעוװ ,ךיא גָאז רעכיג --

 !ןעמוק טשינ טעוװ רע זַא ,גָאז ךיא ןוא ---

 ןעגנַאגעצ ךיז זיא ןעמ זיב ,טרעּפמַאעג ךיז טָאה םלוע רעד

 .םיחוכיוו ןוא תורעשה עלַא וצ ףוס ַא ןעמוקעג לענש זיא ,קיטנוז ,סנגרָאמוצ

 החמש יד .ןעועג ןיוש רזעלא יבר זיא ,טייצ-גָאטימ ,רעגייז םעד ףלעווצ םורַא

 ,ס'אנהכ יד ןופ זיוה םוצ טמָארטשעג ןעמ טָאה ןטייז עלַא ןופ ,רעשל ןיא ןעוועג זיא

 ןייז וצ םינּפ לבקמ ןסירעג ךיז טָאה רעדעי .ןרָאפרַאפ זיא לרזעלא יבר ןיהואוז

 ,םולש ןעגנַאלרעד ןוא ,חרוא ַאזַא

 םעד טקיטרַאפעגּפָא לענש .טכַאמעג טשינ תויהש עגנַאל ןייק טָאה רזעלא יבר

 .רעװָאנַאכעשט םוצ קעװַא זיא ןוא סרעמענ-םולש םלוע

 "םוי קיטש ַא .אלפו אלפה ןעוועג זיא בוטש ןיא ןיבר םייב םינּפ-תלבק רעד

 זיא רזעלא 'ר ןעוו ,בוטש-םולש רעד ףיוא ןסָאגעגסױא ןעוועג זיא טייקידבוט

 .ןעמוקעגניײרַא

 עקידתבש רָאּפ ַא .ךוטשיט סייוו-:קנַאלב ַא טימ טקעדַאב ןעוועג זיא שיט רעד

 ידגב יד ןיא ןָאטעגנָא ,רעוװָאנַאכעשט על'מהרבא יבר .טנערבעג ןבָאה רעטכייל

 : ןרזעלא יבר ןעגנַאגעג ןגעקטנַא הרוצ רעקידנענייש ַא טימ זיא תבש

 !בר רעקסוטלוּפ ,ךיז טצעז ,אבה ךורב !בר רעקסוטלוּפ ,םכילע םולש --

 ןוא ךעקעל ,ןייז ןעגנַאלרעד וצ שמשמ םעד ןליופַאב טָאה על'מהרבא יבר

 ,סטכַאמעגנייא

 רעד טָאה -- !ןייז דבכמ ביוחמ ןיד י"ּפע ןעמ זיא ,דבכנ-חרוא ַאזַא -

 .שמשמ םעד ןלױפַאב רעװָאנַאכעשט
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 ךיז ליטש רעקידרעטיצ ַא רזעלא יבר טָאה םייחל ןעקנירט ןוא ןייז םעוט ןכָאנ

 : ןפורעגּפָא

 ונורכז ,רעג ןופ ןיבר םענופ הריטּפ רעד ךָאנ םימותי ןבילבעג ןענייז רימ --

 . . . ןבעגּפָא םימותי יד טימ ךיז לָאז סע רעוו ָאטשינ .הכרבל

 .טרעפטנעעג טשינרָאג ןוא ןָאטעג ץכערק ַא טָאה רעװָאנַאכעשט רעד

 -- טרעטסילפעג ליטש רזעלא יבר טָאה --- ןבילבעג רימ ןענייז םימותי --

 ,וָאנַאכעשט ןייק ןעמוקעג ךיא ןיב

 .טרעפטנעעג טשינרָאג ןוא ןָאטעג רעטיצ ַא יו טָאה רעװָאנַאכעשט רעד

 טרזחעגרעביא ליטש רזעלא יבר טָאה --- ווָאנַאכעשט ןייק ןעמוקעג ךיא ןיב ---

 ץלַא ךיוא רָאנ ,ךימ זיולב טשינ ,ןיבר רעוװָאנַאכעשט ןופ גנַאלרַאפ ךיא ןוא --

 , . . ןייז ברקמ רע לָאז םימותי ענעבילבעגרעביא

 ףיוא-לעטש ןקיטסַאה ַא רעװָאנַאכעשט רעד ךיז טָאה -- !בר רעקסוטלוּפ --

 ! ןייז ברקמ טשינ ןעק ךיא ,תוברקתה זיא תוקחרתה ןיימ --- ,טרָא ןופ ןבעגעג

 ,טצפיזעגרעטנוא יו רזעלא יבר טָאה --- ַאװדָא --

 !טשינ ןעק ךיא !טשינ ןעק ךיא --

 ,ּפָארַא ןוא ףיורַא בוטש רעד רעביא ןזיײרּפש ןעמונעג טָאה על'מהרבא יבר

 : חרוא םוצ יוװ ןיילַא ךיז וצ רעכיג קידנדייר

 ךרד רעייז ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןלָאז ייז זַא ,ןשטנעמ ןעגניווצ טשינ ןעק ךיא --

 ןעק ידצמ ךיא ! תוגהנתה ןיימ ןוא ךרד ןיימ וצ ךיז ןגיובוצ ןוא תוגהנתה רעייז ןוא

 ךיז ןגיובוצ ןוא תוגהנתה ןיימ ןוא ךרד ןיימ ןופ ךיז ןגָאזּפָא טשינ ךיוא רעבָא

 . . . תוגהנתה רעייז ןוא ךרד רעייז וצ

 ןגעווטסעדנופ ןוא ךרד ןרעדנַא ןַא טַאהעג ךיוא טָאה שודקה ידוהי רעד --

 ,טנַאזעג יװ ןעקנואוועגנָא רעמ רעקסוטלוּפ רזעלא 'ר טָאה --

 'ר זיב טרַאװעג טשינ רעװָאנַאכעשט רעד טָאה -- ?שודקה ידוהי רעד--

 היאר ןייק ןעגנערב טשינ בר רעקסוטלוּפ רעד לָאז --- סנייז ןריפסיוא טעוװ רזעלא

 ןרעדָא יד ? םימש תארי ןיא קובד ןעוועג זיא רע יװ ,ךָאנ רע .שודקה ידוהי ןופ

 !הארי ןוא דחּפ ןופ ,תוקבד סיורג ןופ טלקָאשעג ךיז ןבָאה םיא ייב

 רעוו -- טהנעטעג רעטייוו רעװָאנַאכעשט רעד טָאה -- שודקה ידוהי רעד --

 ןווכמ רע טָאה עקלול יד טרעכיורעג טָאה רע תעשב ? ןכיילג םיא וצ רָאג ךיז ןעק
 רוּפכ םוי םוא ןייז ריטקמ םייב ןוכמ זיא לודג ןהכ רעד סָאװ ,תונווכ יד ןעוועג

 תעשב ?ול הושי ימו ול המדי ימ ! שודקה ידוהי רעד . . . םינפלו ינפל תרוטק יד

 ,תולוע יד ןעוועג ןקתמ טימרעד רע טָאה לכיק לקיטש ַא ליומ ןיא ןעמונעג טָאה רע

 . . . תונברק יד ןייז בירקמ ןטימ לודג ןהכ רעד יו

 ךיז טָאה רעװָאנַאכעשט רעד .ןגייוושליטש רעווש ַא ןלַאפענּפָארַא טָאה עלייוו ַא

 טָאה סע ןוא ,טנעה עדייב ןָא ּפָאק םעד קידנרַאּפשנָא ,שיט םייב טצעזעגקעװַא

 -לעטש ַא ךיז רע טָאה דלַאב ,טלמירדעגנייא טלָאװ רע רעגייטש ַא ,ןעזעגסיוא
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 -בלַאה םענעכָארבעג ַא טימ ןוא טנעה עדייב ייב ן'רזעלא יבר ןעמונעגנָא ,ןָאטעג ףיוא

 | : ךיז ןטעבעג יװ לוק ןקידנענייוו
 ...תוברקתה ַא זיא תוקחרתה ןיימ ,טשינ ןעק ךיא ...בר רעקסוטלוּפ ---

 ןצפעל סרזעלא יבר ןבָאה -- ? םימותי ףיוא תונמחר זיא יװ ,םימותי רעבָא --

 .טעשטּפעשעג

 טָאה -- !ןבעג הצע ןַא ןיילַא ךיז טעװ ,בר רעקסוטלוּפ רעד יװ ,םותי ַאזַא --

 .טרעפטנעעגּפָא ףרַאש רעווָאנאכעשט רעד

 ךָאד ןעמ רָאט ,ןייז ברקמ ייז לָאז ןעמ ,ןטעב ןיירַא ןעמוק ןדיי זַא ,רעבָא --

 ,טװאורּפעג רעטייוו רזעלא יבר טָאה -- ! ןייז קחרמ ייז ןיד י"פע טשינ

 רעקסוטלוּפ רעד -- טגערפעגרעביא רעוװָאנַאכעשט רעד טָאה -- ? ןיד יּטע ---

 ?ןייז קחרמ טשינ ןעמ רָאט ןיד י"ּפע זַא ,טנ'קסּפ בר
 -- !ןיד י*ּפע ,ָאי ---

 ןיב -- טריפעגסיוא רעווָאנאכעשט רעד טָאה -- ױזַא זיא ןיד רעד ביוא ,ונ --

 ,רעװש ןייד ףיױא !בר רעקסוטלוּפ .ןייז וצ םייקמ ןיד םעד ןמוזמו ןכומ ךיא

 עכסישּפ ןופ ,הכרבל ונורכז ,םנוב 'ר יבר רעד טָאה ,ןואג רעסיל םעד

 םיא ףיא רעװש זיא סע ןוא ןירדהנס ארמג א זיא רע זַא ,טגָאזעג

 ארמג רעד ןופ םעדיא ןַא ףיוא ךיוא זַא ,גָאז ךיא ןוא !ןייז וצ קלוח

 זַא ,טעקס9פ בר רעקסוטלוּפ רעד ביוא .ןייז וצ קלוח רעוװש זיא ןירדהנס

 יאדווא ךיא ןיב ,ןייז ברקמ ,רימ וצ ןעמוק סָאװ ,ןשטנעמ יד ךיא זומ ןיד י*ּפע

 !ןייז וצ ןידה לבקמ טיירג

 ןוא ךיז רַאפ ןייוו ךעלזעלג ןסָאגעגניא על'מהרבא יבר טָאה רעטרעװ יד ייב

 :םייחל ןעקנורטעג ןוא ן'רזעלא יבר רַאפ

 ! בר רעקסוטלוּפ םייחל ---

 ! יבר רעווָאנאכעשט ,םייחל ---

 טנגעזעג ךיז טָאה רזעלא יבר .טקידנעעג םינּפ תלבק רעד ךיז טָאה טימרעד

 טָאה ןעמוקנײרַא םייב דלַאב .ס'אנהכ יד ייב עיצנַאטס רעד ףיוא ךיז וצ קעװַא ןוא

 :ןפורעגסיוא לוק ןפיוא ךיוה תוקחוש-םינּפ ַא טימ רע

 -- -- !ץיבר ַא ןבָאה רימ ,בוט לזמ ,בוט לזמ --

 ןבעגעגּפָא םיא זיא סע סָאװ ,דחוימ רדח םעניא ןענופעג ךיז טָאה רזעלא יבר

 .ןעוועג דדובתמ ךיז ,תונויער ןיא רעטפיטרַאפ ַא ,ןוא ,ס'אנהכ יד ייב ןרָאװעג

 -בלַאה ןיוש ,תונורכז .חומ ןיא טכיוטעגפיוא ןבָאה ,ל ָא מ ַא ןופ תונורכז

 ךיז ןבָאה תונורכז עטשירפעגפיוא יד ןוא .טבעלעגפיוא ןבָאה ,עקיד'שטשוטמ

 ךיז טָאה ןטעבעג ןוא רפס רענעּפָא ןַא יו ןגיוא ס'רזעלא יבר רַאפ טגײלעגקעװַא

 עטלעגרַאפ עניימ ןיא לסיבַא שימ ,ךרודַא יינספיוא ךימ קוק ,ךימ ןרעל, : רפס סָאד

 "!ןעניפעג סעּפע טסעװ ,שימ ,שימ ,רעטעלב

 לפיוו ;ןכַאמרַאפ וצ רפס סָאד טואורּפעג טשינ טָאה רזעלא יבר לפיוו ןוא

 זיא -- ,תונורכז עטקעװרעד-םיצולּפ יד ןסױטשוצּפָא טימַאב טשינ ךיז טָאה רע
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 ,רפס ןקיזָאד ןיא ןרעטעלב ןעמונעג רע טָאה הרירב ןיאב .ןעגנולעג טשינ םיא סע

 טנפעעג רפס רעצנַאג רעד ןיוש ךיז טָאה ,טַאלב ןייא טרירעגנָא רָאנ רע טָאה םיוק

 רעטעלב יד ןפיולפיוא ןעמונעג ןבָאה לַאװק רעקימָארטש ַא יו ,טרעטעלבעצ ןוא ךיז

 + . + וָאנאכעשט ןיא טָא ןוא ,קצָאק זיא טָא ,עכסישּפ זיא טָא .תונורכז

 -פױרַא ,רדח ןרעביא תודיחיב ןזיירּפש ןייז ןעוועג קיספמ טָאה רזעלא יבר

 ךעלטנגייא ואוו ,ןענָאמרעד טלָאװעג ךיז טלָאװ רע יוװ ,ןרעטש ןפיוא טנַאה ַא טגיילעג

 !ווָאנאכעשט ןיא ךיז טניפעג רע ,ָאי . . , טציא ךיז טניפעג רע

 -'אלפ רעסָאװ -- ,רעגניפ ןטימ ןָאטעג-קַאנק ַא רזעלא יבר טָאה -- ַאװדָא --

 !ווָאנאכעשט טימ ןייז וצ םייסמ ןוא ווָאנאכעשט טימ ןביוהוצנָא ,השעמ עקיד

 טָאה רע ןעװ ,רָאי עשלגנוי יד ןעמוקעג ן'רזעלא יבר ןענייז ןורכז ןפיוא

 טלָאמעד ןיוש .הבישי רעקצָאלּפ רעד ןיא טנרעלעג ןעל'מהרבא יבר טימ ןעמַאזוצ

 רעטנָאנ ַא יו ,רעמ םיא רַאּפ זיא על'מהרבא יבר זַא ,ןזיוועגסיוא םיא ךיז טָאה

 ט ע ז טציא .סע רע טייטשרַאפ טציא ,טליפעג זיולב סע רע טָאה טלָאמעד .רבח

 ,שוחב סע רע

 טימ ןעמַאזוצ רע זיא ,רועיש ןכָאנ ,לָאמנייא ןעוו ,רזעלא יבר ,ךיז טנָאמרעד רע

 ןפיוא ףױרַא ןוא וצ-לסייו רעד וצ ןריצַאּפש לסיבַא ןעגנַאגעג ןעל'מהרבא יבר

 ןופ ךיז טרעלָאקענּפָארַא ,טשטילגעגסיוא ךיז ,רזעלא יבר ,רע טָאה ,םיצולּפ ,גרַאב

 סיורג טימ טָאה רבח ןייז על'מהרבא יבר .סופ ַא ךיז טקנעלעגסיוא ןוא גרַאב קיטש ַא

 .ןירַא הבישי ןיא ןגָארטעגקעװַא טנעה יד ףיוא ןוא ,טרָא ןופ ןביוהעגפיוא םיא ימ

 ןגעלעג זיא רע ;טכַאמעג טשינרָאג ךיז ןופרעד ,רזעלא יבר ,רע טָאה טלָאמעד

 רע זיא רעבָא טציא .ןרָאװעג רעסעב םיא זיא סע ןוא טעב וצ געט עכעלטע

 יבר סָאװ ,ספות רע זיא לַאפ םעד יװ ,רעמ ךָאנ ןוא ;גרַאב ןופ לַאפ םענעי ספות

 עמַאמ ַא יװ שממ ,ןגָארטעגקעװא טנעה יד ףיוא טלָאמעד םיא טָאה על'מהרבא

 . . . דניק קנַארק ריא טגָארט

 * .י וָאנאכעשט ךָאנ םיא ךָאד טייג ,געוו-סנבעל ןצנַאג ןפיוא ,רדסכ ױזַא ןוא

 ןואג ןסיורג ןופ םעדייא רעד ןרָאװעג ,אסיל ןייק טַאהעג הנותח רע טָאה טָא

 ןגעו רענייז רעװש רעד םיא טימ טדער ןיוש ןוא ,רעסיל בקעי יבר קסוּפ ןוא

 . .* םכח דימלת םעד ןעל'מהרבא ,ןדמל םעד ןעל'מהרבא

 'ר טימ ןרבח ךיז טמענ ןוא עשרַאװ ןייק רע טמוק ,טסעק יד ךָאנ רעטעּפש

 רעצ לפיוו ,ָא .ל'ריאמ עשטיא יבר ,יוליע רעװעשרַאװ רעד ,םעדייא ס'נפלח השמ

 ,רעקסּפיײל ףלָאװ 'ר ,םענייז ןטַאט םעד טפַאשרַאפ טימרעד טָאה רע שפנ-תמגע ןוא

 יבר טימ ןרבח ךיז לָאז ןוז ןייז זַא ,טלָאװעג טשינ ןפוא םושב טָאה עטַאט רעד

 בר רעסיל רעד ...רעכסישּפ יד וצ הטונ קרַאטש זיא סָאװ ,ןעל'ריאמ עשטיא

 ןופ הנעט יד ןרעהסיוא ןכָאנ ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ערטסקע םעד תמחמ ךָאד זיא

 ןייק ןתוחמ רעד לָאז; :ןפורעגנָא ךיז בר רעסיל רעד טָאה ,ףלָאװ 'ר ,ןתוחמ ןייז

 יבר טימ ן'רבח ךיז געמ רזעלא ןיימ .סיוא טשינ טכַאמ סע !ןבָאה טשינ שפנ תמגע
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 לודג ַא ןייז יאדווא טעװ רע ,טישכת ַא ןַאמרעגנוי ַא זיא רע !ןעל'ריאמ עשטיא

 *...רודה

 ןייק ל'ריאמ עשטיא יבר רבח םעיינ ןייז טימ ןרָאפעג ,רזעלא יבר ,רע זיא ,ונ

 : ןָאטעג-גערפ ַא םנוב 'ר יבר רעד םיא טָאה ,ןעמענ םולש םייב דלַאב רעבָא .עכסישּפ

 "? ןעל'מהרבא יבר טגנערבעגטימ טשינ וטסָאה סָאװרַאפ,

 ןטלָאוו יאוולה זַא ,רעקצָאק ןופ טרעהעג ןיילַא טינ ןעד רע טָאה ?קצָאק ןיא ןוא

 רענימיזדַאר עלעקעי יבר יװ ,םיקידצ ייווצ עכלעזַא ןעוועג רוד ןקיטנייה רעזנוא ןיא

 "עג רע טָאה םיא ןופ ,עלעקעי יבר אלימ ...רעווָאנאכעשט על'מהרבא יבר ןוא

 ןעװעג טשינ םסרופמ ןייק ללכב טלָאמעד זיא רע ?על'מהבא 'ר רעבָא .טסואוו

 . ..רודה-קידצ ַא רַאפ ןטלַאהעג רעקצָאק רעד םיא טָאה ןיוש ןוא ,םילכה לא אבחנ ַא

 !ווָאנאכעשט ןיא שממ עקַאט ,ווָאנאכעשט ןיא טציא ךיז רע טניפעג טָא ןוא

 ןשינעעשעג ליפ !טכַאמעגכרודַא םילוגלג ליפוזַא ,ןפָאלעגכרודַא ןרָאי ליפיוזַא

 ,עסיל ,קצָאלּפ ייברַאפ ןפיול טָא ; תופוקת ענעדישרַאפ יד ףיונוצ ךיז ןרעטנָאלּפ טָא

 ןביוהעגנָא ,אלפו אלפה עקַאט ךָאד סע זיא ..,ווָאנאכעשט ,רעג ,עכסישּפ ,עשרַאװ

 | !וװָאנַאכעשט טימ טריפעגסיוא ןוא ווָאנַאכעשט ייב

 -םיצולּפ ַא יו ,תובשחמ ס'רזעלא יבר ןסירעגרעביא טָאה ריט רעד ןיא ּפַאלק ַא

 ;טרָא ןופ ןָאטעג-סיר ַא רזעלא יבר ךיז טָאה ףָאלש ןופ רעטקעוועגפיוא

 ?זיא רעוו --

 .עטַאט ,ךיא --

 ?לשרעה ---

 רעד ביוא סָאד ,ןגָאז ןעמוקעג זיא רעװָאנַאכעשט ןופ שמשמ רעד !ךיא --

 !ןענגעזעג ךיז ןעמוקרעבירַא טציא רע ןעק ,ליוו עטַאט

 ?ןענגעזעג ךיז ןעמעוו טימ ט'שודיחעג ךיז רזעלא יבר טָאה -- 1 ןענגעזעג --

 ךיז ןענגעזעג -- טרעפטנעעג לשרעה טָאה -- .,רעווָאנאכעשט ןטימ ,ונ --

 .קסוטלוּפ ןייק ןרָאפמײהַא ןרַאפ רעװָאנַאכעשט ןטימ

 טגערפעגרעביא רזעלא יבר טָאה -- ?רעװָאנאכעשט ןטימ ךיז ןענגעזעג ---

 ,קעװַא טשינ ךָאנ רָאפ ךיא ,טשינ ךָאנ ךיז ןעגעזעג ךיא ?סיוא וטסלַאפ יו --

 | !תבש ףיוא ָאד ביילברַאפ ךיא

 רזעלא יבר .רעמיצ ןופ סױרַא זיא ןוא טרעפטנעעג טשינרָאג טָאה לשרעה

 : ןילַא ךיז וצ קידנדייר ,ּפָארַא ןוא ףױרַא ןענַאּפש ןעמונעג רעדיוו טָאה

 טלָאװעג ךיא בָאה !ןענגעזעג ךימ ליו רע קר ,קחרמ ךימ זיא רע קר --

 ליװ !ןעמוק טשינ לָאז ךיא זַא ןגָאז טקישעג רע טָאה ,תבש םענעי ףיוא ןעמוק

 יאדווא ןיב ךיא !ןענגעזעג ןעמוק רימ רע טסייה ,תבש םעד ףיוא ןביײלברַאּפ ךיא

 ןײלַא ךיז טעװ בר רעקסוטלוּפ רעד יו םותי ַאזַא; .םיא רַאפ דיסח רענייש-וצ ַא

 טשינ ךיז לעװ ךיא ,ןיינ ,ןינ ...טהנעטעג רימ וצ רע טָאה -- *ןבעג הצע ןַא
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 ףיוא קצָאלּפ ןיא ךָאנ ךימ טָאה רע ,גיהנמ ןיימ ,יבר ןיימ זיא רע .ןבעג הצע ןייק

 !ןגָארטעג טנעה יד
 "עג ןוא ןעמוקעגניירַא זיא לשרעה ,טנפעעג לָאמ טייווצ ַא ךיז טָאה ריט יד

 רזעלא יבר זַא ,םיכסמ טשינ זיא רע זַא ,ןיבר רעווָאנאכעשט ןופ הבושת טכַארב

 .תבש ףיוא ןביילב לָאז

 יבר טָאה -- !טגָאזעג יבר רעד ריד טָאה סָאװ ,יונעג ,לשרעה ,רימ גָאז ---

 | .םענייז ןוז םעד טגערפעגרעביא רזעלא
 טשינ ןעק ךיא, -- :טרעפטנעעג לשרעה טָאה -- ,ױזַא טגָאזעג טָאה רע --

 רעקסוטלוּפ רעד ןעוו זיא ! תוגהנתה רעקידנעטש ןיימ ןופ ןטערטּפָא רָאה ַא ףיוא

 טשינ םיא לָאז ךיא זַא ,טשינ ץרא:-ךרד ןייק ךָאד סע זיא ,תבש יה ןטלַאה לָאז בר

 ןייז רתוומ ןזומ ךיא לעװ ,ןטעברַאפ ָאי רעדיוו םיא ךיא לָאז .ןטעברַאפ שיט םוצ

 ךיא ןעק סָאד ןוא ,"םירחא ןוצר ינּפמ, ןוצר ןיימ ןייז לטבמ ,םיגהנמ עניימ ףיוא

 *!ןיגּפָארַא טשינ ךרד ןיימ ןֹופ ןעק ךיא ,ןָאט טשינ

 לָאז סָאד ביוא -- טנַאה רעד טימ ןָאטעג-ךַאמ ַא רזעלא יבר טָאה -- ,ונ ,ונ --

 לעװ .ןייג טשינ שיט םוצ ךיא לעװ ,דובכ ןיימ ףיוא לחומ ךיא ןיב ,העינמ יד ןייז

 טרָא ןַא ריד ייב ןייז טעו ,לשרעה ,וטסניימ יו ! תבש ןטלַאה רדח ןיא ריד ייב ךיא

 תבש ףיוא

 ,טלכיימשעג לשרעה טָאה -- ...ןייז טעװ סע --

 זַא ,םיא ןבעגעגרעביא ןוא רעווָאנאכעשט םוצ קעװַא לשרעה זיא השועו-רמוא

 ,תבש ףיוא טביילב רענייז רעטָאפ רעד

 : ןפורעגנָא ךיז ךָאנרעד ןוא טכַארטרַאפ עלייוו ַא ףיוא ךיז טָאה על'מהרבא יבר

 ,ןלַאפרַאפ זיא ,אלימ .תבש יה ןטלַאה אקווד רע רע ליוװ ,סע טסייה ױזַא --

 ןטַאט םעד גָאז ,לשרעה ,ךיד טעב ךיא רָאנ .שיט םוצ ןטעברַאפ םיא ךיא זומ

 ןייז ןח אשונ טשינ טעװ תוגהנתה ןיימ ביוא ,ןבָאה טשינ תומוערת ןייק לָאז רע זַא

 טשינ רָאה ַא ףיוא וט ךיא יאמלה ,ןסירדרַאפ טשינ םיא לָאז סע ,ןגיוא ענייז ןיא

 ןײגּפָארַא ךרד ןיימ ןופ טשינ ןעק ךיא ,ןייז-רתוומ

 רזעלא יבר טָאה ןטַאט םעד ןבעגעגרעביא רעטרעװ יד טָאה לשרעה ןעוו

 :לכיימש ַא טימ טרעפטנעעג

 "רַאפ טשינ ךימ טעװ סע !ןבָאה טשינ תומוערת ןייק לע ךיא ,הלילח ---

 ןקוק ,ןציז לעװ ךיא ,ןפורנָא טשינ טרָאװ ַא טימ שיט םייב ךיז לעװ ךיא ,ןסירד

 ...ןגייווש ןוא

 ףעוװעג סע זיא ױזַא

 ןשיוװצ רזעלא יבר ןוא על'מהרבא יבר ןבָאה ןשיט עקיד'תבש יירד עלַא ייב

 .ןגייוושליטש סיורג ןייא ןעוועג זיא סע .טדערעג טשינ טרָאװ ןייק ךיז

 ףיוא ךיז וצ ןעמוקעג םייהחא זיא רזעלא יבר ןעוו ,הלדבה ךָאנ תבש יאצומ

 :רעכעליירפ ַא ןפורעגסיוא רע טָאה ,ס'אנהכ יד ייב עיצנַאטס רעד

 ןעמוקעג ןיב ךיא סָאװ ,רעטשרעביוא רעד טביולעג ,רעדניק ,ךָאװ-טוג --
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 ךימ ןבָאה ןשטנעמ .ןדירפוצ קרַאטש העיסנ רעד ןופ ןיב ךיא .ווָאנַאכעשט ןייק

 יו טקנוּפ ,טַאהעג הטרח רעכיז טלָאװ ךיא זַא ,סייוו ךיא ןוא ןרָאפ ןופ טדערעגּפָא

 ןרָאפעג טשינ זיא רע סָאװרַאפ ,טַאהעג הטרח טלָאמעד טָאה רעוװָאנַאכעשט רעד
 ...!עכסישּפ ןייק

 : השעמ ַאזַא טלייצרעד ייברעד טָאה רזעלא יבר ןוא

 ןייז ייב טסעק ןסעגעג טָאה עלמהרבא יבר תעב .ןרָאי ענעי ןיא ךָאנ --

 ,ןסייהעג רע טָאה ל'ריאמ ,רבח ַא םענייז טימ ןעמַאזוצ רע זיא ,ןד 'ר רעווש ןכייר

 וצ עלעשיפ יבר טָאה לָאמנייא .הכרבל ונורכז רעווָאקירטס עלעשיפ יבר וצ ןרָאפעג

 טרָאד .שודקה ידוהי םוצ ,עכסישּפ ןייק ןרָאפ וצ ,םשה ןעמל, ,טעז :טגָאזעג ייז

 על'מהרבא ,ןרָאפעג זיא ל'ריאמ ."ןוקית ןתמא םעד ןגירק ערעייא תומשנ יד ןלעוו

 ןופ ןייז לטבמ םיא טעװ סָאד לייו ,ןרָאפ טשינ ןעק רע זַא ,טגָאזעג טָאה רעבָא

 : ןעל'ריאמ טגערפעג ףכית שודקה ידוהי רעד טָאה ןעמענ-םולש םייב .הרותה דומיל

 ןייז לטבמ טשינ ליוו על'מהרבא, :טרעפטנעעג רע טָאה *? ל'מהרבא זיא ואוו;

 ."הרותב הקשח ושפנ; זיא'ס ,"ןענרעל ןופ

 רעד םיא טָאה רעדיוו ןוא עכסישּפ ןייק ןרָאפעג לָאמ טייווצ ַא זיא ל'ריאמ

 עבלעז סָאד רעדיו רע טָאה *?ל'מהרבא זיא ואו; :טגערפעג שודקה ידוהי

 ...טרעפטנעעג

 על'מהרבא יבר ןיוש טָאה לָאמ סָאד ,לָאמ טירד ַא ןרָאפעג ל'ריאמ זיא רעטעּפש

 טשינ ןפוא-ןיאב ,ןד 'ר ,רענייז רעווש רעד ,םיא טָאה ָאד רעבָא ,ןרָאפטימ טלָאװעג

 ,ךורע ןחלש ןופ הדוקנ ַא ּפָא טשינ טערט על'מהרבא יבר רע יוװ ױזַא ןוא .טזָאלעג

 םדא בייח, זיא ןיד רעד לייוו ,ןסיירנייא טנעקעג טשינ רעווש ןטימ ךיז רע טָאה

 .רעווש םעד ןייז וצ דבכמ ביוחמ זיא שטנעמ ַא ,"וימח תא דבכל

 .ןעזעג םיא טָאה שודקה ידוהי רעד ןעוו .עכסישּפ ןייק ןיילַא ןרָאפעג ל'ריאמ זיא

 זיא רע סָאװ ,דָאש ַא; :טגָאזעג ןוא טנעה יד ןביוהעגפיוא רע טָאה ,ןעל'מהרבא ןָא

 -רעהַא ָאד טלָאװ רע ןעוו .ומא םחרמ שודק ַא זיא רע זַא ,סייוו ךיא .ןעמוקעג טשינ

 ַא טניישרַאפ טלָאװ רע .םענייז רוא ןצנַאג םעד ןבעגעג םיא ךיא טלָאװ ,ןעמוקעג

 *! לארשי ללכ ןפיוא ןייז עיּפשמ טנעקעג טלָאװ רע .טלעוו

 ,לריאמ רבח ןייז ןופ רעטרעוו עקיזָאד יד טרעהעג טָאה על'מהרבא יבר ןעוו

 טשינ םיא טָאה רע יאמלה ,םענייז רעווש ןפיוא טַאהעג תומוערת קרַאטש רע טָאה

 םעד ןפורעג ןָא טלָאמעד ןופ רע טָאה סורדרַאפ רַאפ .עכסישּפ ןייק ןרָאפ טזָאלעג

 ..."רעווש; טשינ ןוא יןד;, ןעמָאנ םייב רעווש

 טָאה ---,עכסישּפ ןייק ןרָאפעג טשינ זיא רע סָאװרַאפ ,טַאהעג הטרח טָאה רע --

 הטרח רעכיז טלָאװ ךיא ךיוא ןוא -- השעמהירוּפס םעד טקידנערַאפ רזעלא יבר

 ןיב'כ רעטשרעביוא רעד טביולעג -- ווָאנַאכעשט ןייק טשינ םוק ךיא ןעוו ,טַאהעג

 -- -- !ןדירפוצ קרַאטש העיסנ רעד ןופ
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 בתכ ענעריולרַאפ סָאדי

 (גנולייצרעד רעשירָאטסיה ַא ופ טנעמגַארפ)

 טנגעגַאב טָאה לאנתנ עכלעוו ,הביבס עשיליוּפ עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד

 ןעניפעג וצ טפָאהעג סע רע טָאה הביבס רעקיזָאד רעד ןיא טָא .געוו-רעדנַאװ ןייז ןיא

 ...ןבעל קיטפנוקוצ ןייז וצ דוסי םעד ןעיוב ןביוהנָא ,לזמ ןייז

 ןעגנַאגעגקעװַא זייווקיצנייא ןוא בירעמ-החנמ טנװַאדעגּפָא טָאה םלוע רעד

 שיט םייב ךיז טצעזעגקעװוַא ןוא עצילָאּפ רעד ןופ רפס ַא ןעמונעגסױרַא טָאה לאנתנ

 ַא רעביא ןעל'טשּפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,םירוחב ייווצ יד ןבענ

 רעצרעה יד ,טלטױררַאפ ךיז םירוחב יד ןבָאה ןעמוקוצ ס'לאנתנ טימ .תופסות ןרעווש

 טימַאב תוחוכ עלַא טימ ,טשרעהַאב רעבָא ךיז ןבָאה ייז ; ןּפַאלק ןעמונעג ייז ייב ןבָאה

 רעטייוו ךיז טומ ןטכַאמעג ַא טימ ןוא טייקידוועמעש רעייז ןזיױװצסױרַא טשינ ךיז

 ...ןעל'טשּפ ןייא ןיא ןטלַאהעג
 ,טגערפעג ךיז לאנתנ טָאה --- ? רעדניק ,ריא טייז ןענַאװ ןופ ---

 .טרעפטנעעג קידוועקערש םירוחב יד ןבָאה ,יה ןופ --

 ?ריא טנרעל ןיילַא ---

 רע .זנוא טימ טנרעל ,קנַאב רעד ףיוא ָאד טפָאלש סָאװ דיי רעד .,ןיינ --

 .יבר רעזנוא זיא

 ? דיי רעקיזָאד רעד טסייה יו --

 -  ,לבעט 'ר --
 ןעמונעג ךיז לאנתנ טָאה -- !לטעטש ןיא םיריבג ךס ַא ןַארַאפ סעּפע --

 .ןגערפסיוא

 ,טייקיטומייוו רעדנוזַאב ַא טימ טרעפטנעעג םירוחב יד ןבָאה --- קינייװ רָאג --

 ?לטעטש ןיא ריבג רעטסערג רעד זיא רעוו ---

 .סעניירב לוונייז זַא ,טגָאז ןעמ ? רימ ןסייוו ---

 ?הקדצ-לעב רעסיורג ַא סעּפע --

 ...רעגרַאק לקיטש ַא ,ױזַא --

 יד ןגיוצעגסיוא ךיז קיד'היחמ ,ףָאלש ןופ ןעמוקעגפיוא לבעט זיא לייוורעד = |

 ןשַאװעגמורַא ,רויכ םוצ טרַאשעגוצ ךיז רעקידנצכערק ַא ןצנַאגניא ,דרָאב עגנַאל

 .םכילע-םולש ןטיירב ַא ןץילאנתנ טגנַאלרעד ןוא םינּפ סָאד

 1 דיי ַא טמוק ןענַאונופ ---

 .טרעפטנעעג לאנתנ טָאה -- ,ןעמעב ןופ --

 -רַאפ ןוא ןרעטש םעד טשטיינקעצ לבעט טָאה -- ? ריא טגָאז ,ןענַאװנופ ---

 ןטשרע םווצ .טרָאװ סָאד ןעייקעצ טנעקעג טשינ רע טָאה סעּפע .ןגיוא יד טערומשז

 ."ןעמעב, : טרָאװ ַאזַא טרעהעג ןבעל ןיא לָאמ

 ,טרעסעברַאפ לאנתנ טָאה -- גָארּפ ןופ --
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 -סיוא ןוא דרָאב עגנַאל ןייז ןעמונעגמורַא לבעט טָאה -- ?גָארּפ ןופ ,ױזַא ---

 ? הנידמ סע'לאקזחי 'ר ןופ ? ריא טגָאז ,גָארּפ ןופ --- ּפָארַא זיב ןביוא ןופ יז ןגיוצעג

 ןיא עלעכיימש קיסַאּפש ַא טקעטש סעּפע זַא ,ןטכודעגסיוא ךיז טָאה ן'לאנתנ

 .הלאש רעקיזָאד רעד

 טייהנגעלעג עקיסַאּפ יד טציא ןענופעג טשינ ,טשרעהַאב רעבָא ךיז טָאה רע

 .בר ןייז ןופ תולדג סָאד םיא ןזייוופיוא ןוא ן'לבעט טימ ן'הנעטיוצנייא

 :טרעפטנעעג לאנתנ טָאה טייקיאור רעטלַאק ַא טימ

 וצ ןעוועג הכוז טָאה סָאװ ,גָארּפ ןופ עקַאט !הנידמ סע'לאקזחי 'ר ןופ ,ָאי --

 !ָאדנאל לאקזחי יבר יװ ! בר ןסיורג ַאזַא

 ןעמ זַא ןוא -- ט'רזחעגרעביא קידלכיימש לבעט טָאה -- "בר רעסיורג ַא; --

 !יאה ילוכ יאמ זיא ,סָאװ זיא ,בר רעסיורג ַא ןיוש זיא

 -- ,טרעפטנעעג קיסָארדרַאפ לאנתנ טָאה -- ? ריא טגָאז *יאה ילוכ יאמ; ---

 ?רוד ןעמערָא ןקיטנייה ןיא רימ ןגָאמרַאפ םילודג ךס ַא סעּפע

 ,רודה לודג ַא תמאב זיא בר רעייא --- ,טצפיזעג לבעט טָאה -- ,תמא ,תמא --

 ...ךימ ריא טיײטשרַאפ רעבָא ,םלוע ןואג ַא

 חוכ ןייק ךיז ןיא טגָאמרַאפ טשינ רע טָאה סעּפע ,ןבילבעג ןייטש לבעט זיא ָאד

 .ןויער ןטסיירד םענעביוהעגנָא םעד ןקידנערַאפ וצ

 :רעיוא ןיא ןגירשעגניירַא םיא ןוא ן'לאנתנ ףיוא ןלַאפעגפױרַא זיא רע

 !טייקידעבעל ,תויח ,ךימ ריא טייטשראפ ,טלעפ סע !לאנתנ יבר !לאנתנ יבר --

 ,טלעפ סע !תובהלתה לסיבַא רעייפ לסיבַא טלעפ סע ,טפייטשרַאפ ,טלַאק זיא סע

 ! תודיסח -- טפור ןעמ סָאװ סָאד ,ריא טייטשרַאפ

 סָאװרַאפ ,ןיוש ךיא ייטשרַאפ דניצַא -- ןפורעגסיוא לאנתנ טָאה -- !ַאהַא --

 סָאװ ,סָאד סע טסייה ,ריא טייז !ןגיוא ערעייא ןיא ןח-אשונ טשינ זיא בר רעזנוא

 ןענייז !ןדער וצ סָאװ ךייא טימ טשינ ךיא בָאה ֹױזַא בוא ! "דיסח. ַא טפור ןעמ

 רענייא ןיוש ךיז רימ ןלעוו .ברעממ חרזמ קוחרכ ןטייווצ ןופ רענייא טייוו עקַאט רימ

 :ןייטשרַאפ טשינ ןרעדנַא םעד

 :טלביימשעג קיטומטוג טָאה לבעט

 זנוא טָאה סָאװ ,םלוע ארוב ןייא ןופ ןדיי ,ךָאד רימ ןענייז ןדיי רעבָא --

 ,ןפַאשַאב ןעמעלַא
 ייוצ ןופ רעבָא -- ,טרעפטנעעגּפָא לאנתנ טָאה -- ,םלוע ארוב ןייא ןופ --

 ןַא ,ןכיילגסיוא טשינ ךיז ןלעװו רימ !ערעײא טשינ ןענייז םיכרד עניימ ,תומלוע

 תובייש ןייק ןבָאה טשינ ליוו ךיא ,טלעטשעגקעװַא זנוא ןשיווצ זיא טנַאװ ענרעזייא

 טשינ ריא וצ לָאמנייק לעװ ךיא ןוא "םידיסח/ ןָא טפור ריא סָאװ ,"התכ, רעד וצ

 ! תוכייש ןייק ןבָאה

 ?ןירעד רעכיז ריא טנעז --

 ! רעכיז --

 רעייא לָאז סָאװ ,השעמ ַא סעּפע ןריסַאּפ ןעק סע זַא ,טשינ ריא טביולג --
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 ןוא למיה ןופ תוררועתה ַא וצ ןעמוק ןעק סע זַא ?ןשרעדנַארעביא תוהמ ןצנַאג

 !? ןכוז וצ ןגעוו ערעדנַא ,ןטכַארט וצ שרעדנַא ןשטנעמ יד ןעגניווצ

 -למיה ןייק -- ,סעציײלּפ יד טשטעווקרַאפ לאנתנ טָאה --- סָאװ ךיא סייוו ---

 ךיא בָאה תורתסנ ןיא ;טשינ ךיא סייוו ,ןייז טעו סע סָאװ ;טשינ ךיא ןיב שטנעמ

 ןופ ;טריפעג ךיז ןבָאה עדייז ןוא רעטָאפ ןיימ יו ,ךיז ריפ ךיא ;העידי ןייק טשינ

 ןייק לייו ;טשינ ךיא טלַאה ,טוג יוװ ןזייווסיוא ךיז ייז ןגעמ ,םישודיח םוש ןייק

 ןלעװ תואצמה עיינ עקיזָאד יד תוריּפ ערעסָאװ ,ןעזסיוארָאפ טשינ ןעק םדו"רשב

 ס'בר רעגָארּפ םעד בייחמ זיא ךימ ןוא רעגָארּפ ַא ךיא ןיב ,סנקירביא !ןעגנערב

 !לבעט 'ר ,סע זיא ױזַא ! געוו ןיימ זיא ---געוו ןייז ! הטיש

 :טכַאלעצ קיצרַאה ךיז טָאה לבעט

 טעװ "םייחל, רעבָא ,"התכ; רעקיזָאד רעד ןופ ,לאנתנ 'ר ,טשינ ריא טלַאה --

 ? ךייש יו ,ַאה ,דיסח ַא טימ ,רימ טימ ןעקנירט ךָאד ריא

 סיורא טיג -- םידימלת ענייז ןופ םענייא ןליױפַאב לבעט טָאה -- !ל'שירעב --

 ...תבש ןופ םייריש שיייי לסיב סָאד ןחלש ןופ

 .ןלאנתנ רַאפ ןוא ךיז רַאפ ,ךעלזעלג ייווצ ןסָאגעגנָא טָאה לבעט

 | !לאנתנ 'ר ,טקנירט ---

 -- ,טקרעמַאב לאנתנ טָאה -- ,רעקנירט-ןפנָארב ןייק טשינ וליפא ןיב'כ --

 ...םכדובכל ןגעווטסעדנופ

 .ןדיי עלַא ןפלעה לָאז ךרבתי םשה ,לבעט 'ר ,םייחל --

 .טלכיימשעגוצ לבעט טָאה -- !ךיוא םידיסח --

 לָאז רעטשרעביוא רעד -- ,ןעקנירטעג לבעט טָאה -- !לאנתנ 'ר ,םייחל --

 םעד ,תמא םעד ןעעז וצ ןגיוא יד ןרעוו טנפעעג ןלָאז ןשטנעמ יד ייב זַא ,ןפלעה

 !טלעװ רעד ףיוא ןעניישפיוא טוט סָאװ רוא ןכעלט-ג

 טליפעג ךיז טָאה לכיימש םעד ןיא ןוא טלכיימשעג קיצרַאה ןבָאה עדייב

 עטצעזעגנגעק ייווצ ,ןטלעװ ענעדישרַאפ ייווצ ןופ תורשקתה עקידמיצולּפ ַא ןירעד

 ...תוטיש
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 דמלמ לדנעמ ףסוי

 םייב ןָאט-גערפ ַא ,אברדא ,וואורּפ .לטעטש ןיא רבד-םש ַא זיא לדנעמ-ףסוי
 רעד טעװ ?לדנעמ-ףסוי טניואוו ואוו :סַאג רעד ףיוא סדנוק ןסיווראב ןטסנעלק

 -בלַאה ןפיוא סנטייוו רעד ןופ ןעלטייט ןוא סגעוו קיטש ַא ןפיולרעטנוא סדנוק רעניילק

 -בלַאה ,לטעטש ןופ םוחת ןרעסיוא טעמכ ןיוש טגיל סָאװ ,לזייה םענעלַאפעגנייא

 ,עטַאמ ןייז .השוריב ןעלדנעמ-ףסוי וצ טמוק לזייה סָאד .תורבקה ,ויב םוצ געוו

 -ּפָא רע טָאה ןגעמרַאפ ַאזַא ןוא ,תורבקה תיב ןופ *רמוש; רעד ןעוועג זיא ,ןנח

 , . . םירבק יד ייב "ס'מימחריאלמ, יד ןופ טרעצעג

 טגיל תודמולמ םעד ףיוא טשינ רָאנ ,דמלמ ַא ,רָאװ יד סָאװ זיא לדנעמ-ףסוי

 תויה ןוא ,אוצמ תעל רעלקעמ ַא ,ןכדש לקיטש ַא רע זיא ,ן'זיא .הנויח עצנַאג ןייז

 טפערט ,"ןעלטעצ-עירעטָאל; ןפיוקרַאפ ייב ןבירעג ךיז רע טָאה ןרָאי עגנוי יד ןיא יו

 . . . רָאטקעלָאק לדנעמ-ףסוי :ןָאט-ףור ַא רעצימע םיא לָאז טנייה זיב זַא ,ךָאנ

 ?ןעסָאל; יד ןופ ןעוועג תעד-חיסמ ןצנַאגניא ןיוש רע טָאה ןתמא רעד ןיא

 רָאַּפ ַא סױרַא טּפיצ ,ארמג רענעפָא ייב טציז .םידמלמ עלַא יװ ,רע זיא דמלמ ַא

 רעד ןופ דנובנייא םעד ןיא ףיט רָאה יד ןיירַא טּפוטש ,לדרעב ןרעטיש ןופ רָאה

 ,ונ ,ונ ,ייבא רמא ,ונ ,ונ : םידימלת ענייז רַאפ ןערב טימ ןענרעל טמענ ןוא ,ארמג

 ןוא "בוריע; ןַא טנַאה רעד ןיא רע טּפַאכ דלאב !םיצקש ,רעקידעבעל ,רעלענש

 רעד וצ עליישטַאפ עטיור יד ןייז סע געמ .ארמג רענעפָא רעד רעביא קעװַא טגייל

 ענדָארָאמַאס סָאד ןייז סע געמ ,לרינש ןצרַאװש ןטימ *ענסנעּפ , יד ןייז סע געמ ,זָאנ

 ,ןסיורד ןיא סױרַא ךיז רע טזָאל ,"בוריעג םעד טגיילעגקעװַא ,עלעטעקשיקַאבַאט

 ןקיבלעז ןטימ ןפיולוצ קיטסַאה ןָא טמוק ןוא ןכָאװ ייווצ ַא געוו ןיא ךיז טמיוזרַאפ

 ,ונ ,ונ ?ארמג רעד ןיא ןעמ טלַאה יוו ,סעשטַאגנוי ,םיצקש ,ונ ,ונ : ןוגינ-ארמג

 ...!ייבא רמא ,טנרעלעג רעטייוו

 ןיא ןַאמערָא ןַא .תוכרב קיצניװ ןוא ,לדנעמ-ףסוי ,רע טָאה תוכאלמ ךס ַא

 רימ ןבָאה ,עלעטלעו טוג ַא2 :רדסכ רע ט'הנעט ןגעווטסעדנופ .סעלָאּפ ןביז

 :שרפמ ןוא ריבסמ רָאלק זיא רע ןוא ."עלעטלעוו טוג ַא? : שוריפב עקַאט ."טרָאפ

 רעד ןוא ,ָאד ןענייז םילהת ךעלטיּפַאק ן"ק ,םשה ךורב ,ָאד זיא הווקמ עסייה ַא

 עטסבילַאב עמַאס יד זיא סָאד --- ייט ...*ייט, הנוכמה ,הקשמ עקיטכיר יד רקיע

 ּפוז ןסייה ַא רַאפ ןוא ליימ קיסיירד ןפיול רע טעװ ייט לזעלג ַא ךָאנ .ענייז הקשמ

 ,תונמאנב ,ונ ...ש"יי ןקידנענערב הסוכ ַא ןשיוטוצנייא טיירג וליפא רע זיא ייט

 ?"עלעטלעוו טוג, ַא טשינ סע זיא

 ,על'הרובד יו ,ליח תשא ַאזַא וצ ןעוועג הכוז טָאה ,לדנעמ-ףסוי ,רע זַא ,וצרעד ךָאנ

 רע טמירַאב ױזַא ,"ןסקַאװעג זָארג רימ ףיוא ןיוש טלָאװ ,על'הרובד טשינ ןעווא

 ,הסנרפה לוע םעד ןיא רעטנוא טפלעה ,ליח-תשא ע'תמא יד זיא על'הרובד .ןײלַא ךיז

 רעד ןוא ,ץתונכדש יד ןיא הצע ןַא רעטנוא טגָארט ,תודמולמ ןיא ןיײרַא ךיז טשימ

 יו הסנכה רעמ ןײרַא טגָארט סָאװ ,סעלעביצ טימ רעטנוא טלדנַאה יז -- רֶקיִע
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 יז זיא ,המשנ עטוג ַא ןעמַאװצ תוקרי ראש עלַא טימ ,תודמולמ עצנַאג סָאד

 -םילש ריא ןופ ּפָא יז טָאּפש ,ןצרַאה םייב גנע ריא טרעוװ סע זַא ,ךָאד ,על'הרובד

 רעלקעמ ַא ,וטסיב ןכדש ַא ,רעגיילעצ ןיימ ,לדנעמ-ףסוי ,ןילַא גָאז : ןַאמ ןקיד'לזמ

 עצנַאג ןייק טשינ לָאמוצ טסָאה ,ןכַאז ןביז עלַא ןופ ןוא ,וטסיב דמלמ ַא ,וטסיב

 ! ןזיוה

 סָאד םורַא יז טּפעלש גָאט ןצנַאג ַא .סעלעביצ טימ עקַאט טלדנַאה על'הרובד

 ַא טכַאנרַאפ םייהַא טגנערב ,הרוחס לסיב סָאד ּפָא-טּפוטש ,םערָא ןפיוא לשיוק

 ןוא עדימ ַא םייהַא טמוק יז זַא ,לָאמַא טריסַאּפ סע ןוא חויר םענייר ןשָארג רָאּפ

 ןעוו טגָאזעג זיא ץלַא סָאד .ןַאמ ןקיד'חלצוי-אל ריא טימ טשינ וליפא ךיז טגירק

 טפרַאדעג טינ ןוא ךָאי םעד ןגָארטעג יז טָאה ,תואירבה וקב ןעוועג זיא על'הרובד

 על'הרובד ,גָאט רערעטיב ַא טקורעגנָא רעבָא טָאה סע .שטנעמ ןופ דסח םוצ ןעמוקנָא

 "ףסוי ןיא הטילש יד ןעמונעגרעביא טָאה תולד רעד ןוא ,קנַארק ןלַאפעגקעװַא זיא

 ,תודמולמ סָאד ןרעסערגרַאפ וצ ןעמונעג ךיז הליחתכל טָאה רע .זיוה ס'דמלמ לדנעמ

 רָאנ ,םידימלת טלּפָאט ןעיצוצנײרַא ןוא ,רדח ןיא קנעב רָאּפ ַא ךָאנ ןלעטשוצוצ

 .קיטנעק ןעוועג טשינ ןופרעד זיא הכרב ןמיס ןייק

 יד רעביא על'הרובד עקנַארק יד טצפיז -- ? תילכת רעד ןייז טעוו עשז-סָאװ --

 ? לדנעמ-ףסוי ,אה ? רעגנוה רַאפ ןייגוצסיוא ,ױזַא אחינ ריד זיא -- טכענ

 םיא טָאה "רעגנוה, טרָאװ סָאד .טנַאװ יד יו ךיילב ןבילבעג זיא לדנעמ-ףסוי

 םעד ןליפוצּפָא טַאהעג ןרָאי ענייז עלַא טָאה רע זַא ,ךיז טכוד ,טרעדיושעגפיוא

 ,םיא טימ עקלעמשבש עקלעמש שממ רע זיא טייהדניק ןייז ןופ ןוא ,ןופרעד םעט

 ,רָאג יז זַא ,טרעטיצרעד ןרָאװעג רע זיא ךָאד ןוא ,"רעגנוה, ןטימ ,טניימ סָאד

 ...רעגנוה -- רַאפ ןייגסיוא ,הלילח לָאז ,על'הרובד

 ןיב ,ךיא -- ןעלסקא יד טימ ןגיוצעג רע טָאה --- ? ןָאט ךיא לָאז סָאװ ָאט --

 -סָאװ ,תוחוכ עקילָאמַא יד ָאטשינ ,קישטנַאמרעגנוי ןייק טשינ ךיוא ןיוש ןיילַא ךָאד

 + ןָאט ךיא לָאז עשז

 ,טרָא ןייז ןופ ןעגנורּפשעגפיוא זיא לדנעמ-ףסוי .ליטש ןבילבעג זיא עלַײװ ַא

 קירוצ ןוא דָאלּפוש םעד טנפעעג זעוורענ ,שיט םוצ וצ רע זיא טירט עקיטסַאה טימ

 ,קיטנעק ...ןסָאלשרַאפ רעדיוװ ןוא טנּפעעג ,ןסָאלשרַאפ ןוא טנפעעג ,ןסָאלשרַאפ

 קנַאדעג רעכעלנייּפ ַא .םיא ייב ּפָא ךיז טליּפש המחלמ עכעלרעניא ןַא זַא ,ןעוועג

 רעבָא לָאז רע .ןילַא ךיז טימ טלגנַארעג ךיז טָאה רע ןוא ןבירטעג םיא טָאה

 עבטב רע ןיא ןקתש ַא זַא ? תונויער ענעגרָאברַאפ ס'לדנעמ-ףסוי ןענעײלסױרַא

 בעווש ַא ,זָאנ רעד טימ םורק ַא ,גיוא ןטימ לקוצ ַא ,זמר ןושלב רע טדער ,ןדער ןוא

 . * . רעגניפ ןטימ קנואוו ַא ,טנַאה רעד טימ

 ןייז זַא ןוא .ןַאמ ריא טנלָאפעגכָאנ על'הרובד טָאה ןקילב עקידנטעב טימ

 ןצנַאג ןיא ןוא ,רעצ טימ טליפעגנָא ןגיוא ענייז ןוא ,ךיילב-טיוט ןעוועג זיא םינּפ

 : םיא ףיוא תונמחר סיורג ַא ןרָאװעג ריא זיא -- טניײװעגּפָארַא םיא ןופ ץלַא טָאה

 יז טָאה -- ?םיתב-ילעב ענייד ייב דסח תלימג ַא ןטעב וטסעװ רשפא ןוא --|
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 טשינרָאג ןלעװ ייז ,לדנעמ-ףסוי ,קדצ-ןה ןיימ ףיוא --- געווסיוא ןַא ןכוז ןעמונעג

 "עג טשינ ,הלילח ,ךָאנ ןענייז רימ .דסח תלימג ַא ןגרָאב וצ ריד הריבע ןייק ןָאט

 ,ןלָאצקירוצ ייז ךיא לעװ ,ןענידרַאפ לעװ ךיא סָאװ ,ןדליג ןטשרע ןופ .ןברָאטש

 ! םשה הצרי םא

 ילעב , עניימ --- טרעוװעג ךיז לדנעמ-ףסוי טָאה -- גנַאג ןייק טשינ זיא סָאד --

 ןבָאה טלעג-תודמולמ ?ןגרָאב רימ ייז ןלָאז סָאװרַאפ ,טגָאזעג-סנייטש'מ ,"םיתב

 ,ךיא ןיב רעוו ןוא !רימ ייז ןלָאז ןגרָאב ?ןעד סָאװ אלא ,סיוארָאפ טלָאצַאב ייז

 גָאמרַאפ רעזייה ?ךךיא ןיב דלישטָאר ?ןעיױרטנָא רימ לָאז ןעמ זַא ,לדנעמ-ףסוי

 ? בוח ןרַאפ ןבעג ייז ךיא ןעק ןוכשמ ערַאסָאװ ? רעבליז ןוא דלָאג ?ךיא

 קירוצ םיא על'הרובד טָאה -- לדנעמ-ףסוי ,ךעלרעפעג ױזַא טשינ זיא'ס --

 על'הרובד ןייד זַא ,וטסכַארט סָאװ .ןעמ טלָאצַאב ,ןלָאצַאב ליוו ןעמ זַא -- טּפַאלקעג

 טימ ,לעוו ךיא ןוא ,געט רָאּפ ַא ךָאנ ?ןרָאי ןוא םישדח קנַארק ןגיל ױזַא טעװ

 ...לדנַאה ןיימ וצ ןייג ןוא ,טעב ןופ ּפָארַא ,ףליה סנעמָאנ ןביל ןייז

 טימ ןסָאשעגסיוא לדנעמ-ףסוי טָאה --- ױזַא עקַאט ןיוש ביוא ,ױזַא ביוא ןוא --

 ! געט רָאּפ ַא ןטרַאװ וצ רעכיז ךָאד טניול --- "הנימ עמש, ןופ ןוגינ ןלופמואירט ַא

 ,ןטלַאהסיוא ןענָאק וצ ,התע תעל ,ךָאד סע טייג םעד ןגעוו ?התע-תעל ןוא --

 .ןץ'הנעט וצ טכוזעג רעטייוו על'הרובד טָאה -- לסיבא תוחוכ יד וצ ןעמוק ןענָאק וצ

 ןוא ןעלמירד טכַאמעג ךיז טָאה רע .גונעג טַאהעג ןיוש טָאה לדנעמ-ףסוי רָאנ

 עליטש עריא טימ ןשיק סָאד טצענַאב טָאה על'הרובד ,טרעפטנעעג טשינ רעמ

 .ןגיוושעג ןוא ןרערט

 ןרָאװעג זיא על'הרובד .טיירדעגסיוא לענש ךיז טָאה לרוג ןופ לדער סָאד

 רע זיא ןעגנַאגעגסיױא .טעב-ןקנַארק ןפיוא ןלַאפעגקעװַא זיא לדנעמ-ףסוי ןוא .טנוזעג

 .יירשעג ַא ןָא ןוא ץפיז ַא ןָא ,טכיל ַא יו ליטש

 ןַא דָאלּפוש םענעסָאלשרַאפ ןייז ןיא ןענופעג על'הרובד טָאה העבש רעד ךָאנ

 םענעגייא ןייז טימ ןבירשעג ןעוועג זיא לטעצ ןפיוא ןוא עבטמ עשביה עטלקיוועגנייא

 :ןושלה הזב ,די-בתכ

 ןטכיררַאפ וצ ףיוא םילודג י"ח בדנמ ןיב ה"ע ןנח ר"ב לדנעמ-ףסוי ךיא;

 עניימ עלַא טנוװַאדעג ךיא בָאה טרָאד סָאװ ,תורבקה-תיב ןפיוא לכעלוש עטלַא סָאד

 סָאד ןוא םוכס םעד טלמַאזעגנָא רימ בָאה ךיא יו ,רערעמ ןוא רָאי ןעצ טניז ,ןרָאי

 טשינ טושּפ לָאז ,על'הרובד ,העונצ השא ןיימ וליפא זַא ,דָאלּפוש ןיא ןטלַאהַאב

 םעד ןעמענוצסיורַא טדערעגוצ רבד לעב רעד ךימ טָאה לָאמ לפיוו .דוס םעד ןסיוו

 זיא טיורב ןסיב ןייק זַא ,בוטש ןיא טיונ ןוא רעגנוה ןופ געט ןענייז ןעוועג ןוא ,םוכס

 ןוא ןעוװעג רבגתמ ךיז ךיא בָאה ךרבתי םשה תרזעב -- ,אצמנב ןעוועג טשינ

 .. ."ןעוועג שדוקב ליעומ, טשינ בָאה ךיא סָאװ ,ןעמָאנ ןייז טביולעג

 "ישנא זַא ,"ןוקית; ףיוא סעקיּפָאק י"ח ןעמענוצּפָארַא טעב ךיא ,יתחכש רקיע

 ..."המשנ תילעא ןיימ רַאפ "םייחל; ןעקנירט ןלָאז ונמולש

 (שיאערבעה ןופ טצעזעגרעביא)
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 עק'מולש 'ר

 ַא :ךיז ןיא ןסָאלשעגנייא ןוא טעשטרוקעגפיונוצ ,עלעדיי רַאװק ןוא רַאד ַא

 .-עגיטרעטנָאלּפרַאפ טימ עלעדרעב ַא :ןשטיינק עכעלגעווַאב םי ַא טימ למינּפ ןיילק

 'ר זיא טָא -- עטימולחירַאפ-קידרעסַאװ ןגיוא ,רָאה עקירילַאק-ליפ עטלזיירק

 .עק'מולש

 טָאה רע .ם"תס רפוס ַא ןעוועג עק'מולש 'ר זיא ,ןרָאי ערעגנוי יד ןיא ,לָאמַא

 ןייז ןָאטעג רע טָאה ןטרָאד ןוא לביטש-םידיסח ןיא עלעקניוו ןגייא ןייז טַאהעג ךיז

 -ַּפָא ,תוזוזמ ןוא "תוישרּפ. ןבירשעג ,תורות-ירפס ןעוועג היגמ ןוא ןקתמ : הדובע

 עק'מולש 'ר .המודכו ,ןילפת ןופ תועוצר ןוא "םיתב? טניט ןשיירפוס טימ טצרַאװשעג

 יװ ןעוועג זיא םיא ןָא עלעקניוו סָאד .לקניוו ןייז וצ טלגָאנעגוצ יוװ ןעוועג זיא

 יד טימ טשרע םוצ רע טָאה לביטש ןיא ןעמוקעגנײרַא רעוו זיא .ילכ עטסוּפ ַא

 זַא ,ןמיס ַא זיא ,ןציזעג עק'מולש 'ר טרָאד זיא !עלעקניװ ןיא ןָאטעג ךוז ַא ןגיוא

 ...רדסב זיא ץלַא ןוא טלעוו זיא טלעוו יד

 ןעוועג זיא יירערפוס סָאװ ,רפוס רע'טושּפ ַא ןעוועג טשינ זיא עק'מולש 'ר

 טעברַא ןַא סעּפע יו ,טעברַא ןייז טכַארטַאב טשינ טָאה רע. הסנרּפ ןוא הכאלמ ןייז

 טָאה ןטלַאהעג ןוא .ןעוועג םיא ייב סָאד זיא הדובע עקיליײה ַא .ןגעוו-הסנרּפ רַאפ

 רע .תוחילש עקילייה ַא רָאג טױרטרַאפ ןרָאװעג זיא םיא סָאװ ,רענייא יװ ךיז רע

 ,הרות רפס עיינ ןייא ןייק ןבירשעגנָא טשינ ךיא בָאה ןרָאי עניימ עלַא : ןגָאז טגעלפ

 רכש רעד יװ רעמ ןטסָאק טפרַאדעג טלָאװ ,טלעג-הווקמ ןלָאצַאב סָאד זיולב לייוו

 ױזַא ...1ןקעד וצ טיירג ןייז ןעוועג סָאד לָאז רע ָאט ,אפוג רפס סָאד ןביירש ןרַָאפ

 ךיז ןעגנַאגעג רע זיא "םש? ןדעי רַאפ זַא ,עק'מולש 'ר .,ןעוועג גהונ ךיז רע טָאה

 ןסייוו ןח-יעדוי זיולב סָאװ ,םידוחי יד ןעוועג דחיימ ןביירש םייב ןוא ,ןייז לבוט

 רע טגעלפ ,רעטיול ןוא ןייר ןעוועג טשינ םיא ייב זיא חומ רעד זַא ןוא ,ןגעוורעד

 ...ןיטולחל ןביירש טשינ

 םעד תמחמ ןענייז תוזוזמ עכעלנייוועג וליפא ןוא ןילפת וצ *תוישרּפ, ענייז

 ןייז ןעקנעש וצ ןייז הכוז טנעקעג טָאה רענייא רעדעי טשינ .תואיצמה רקי ַא ןעוועג

 .בתכ סעק'מולש 'ר ןופ ןילפת רָאּפ ַא רוחב-"ןתח רָאג רעדָא לגנוי הוצמ-רב

 ,םימחר ךיז ןטעב ןוא ןייז ריצפמ םיא ייב ןגעלפ ןדיי עשימייה יד ןעוו ,טשרע

 -סיוא עלעקניוו ןייז ןיא ןצעזקעווא ןוא ןדייררעביא ןזָאל ךיז עק'מולש י'ר טגעלפ

 ...תויתוא עשי'רפוס יד ןעלקיצ

 ?ןןיירַא לביטש ןיא ןעמוקעג רע זיא ןענַאװ ןופ ? עק'מולש 'ר ןעוועג זיא רעוו

 רַאפ דוס ַא ןעוועג זיא סָאד !םַאטשּפָא ןייז זיא סָאװ ןוא החּפשמ ןייז זיא רעוו

 טגַאװעג טשינ םיא טָאה רענייק ןוא ,תודוס ןיא טליהעגנייא ןעוועג זיא רע .ןעמעלַא

 .עטיל רעד ןופ רָאג טמַאטש רע זַא ,ןלייצרעד טגעלפ ןעמ .ןייז וצ שרודו רקוח

 ןופ קילב רעקידנעגנירדכרוד-ףרַאש רעד ,תועונת עשידיסח:קיטסַאה עלַא ענייז

 לעטשעג ערעטייה-רעטנומ ךיילגוצ ןוא עקידלּפַאצ-קידרעטיצ עצנַאג סָאד ,ןגיוא יד
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 -גופ ...קאווטיל ַא ןייז אקווד לָאז רע זַא ,טגָאזעג תודע טשינ טָאה ץלַא סָאד --

 ןעוועג זיא רע .רעכיז ףיוא ןגָאז וצ טסואוועג טשינרָאג רענייק טָאה ,ןגעווטסעד

 ןבילבעג רע זיא שינעטער ַא ןוא שינעטער ַא

 -קעווַא ןצנַאגניא רע טָאה ,רעקיצפופ יד וצ ןעגנַאגרעד זיא עק'מולש 'ר זַא

 ןעמונעג םיא ייב ןבָאה טנעה יד :טושּפ ץנַאג .יירערפוס ןופ הדובע יד טגיילעג

 ןייז ןיא ...שטשוטמ עקשטיּפַאק ַא ןרָאװעג זיא חומ רעד ,ןרעטיצוצרעטנוא לסיבַא

 ןצנַאג ַא ןעוועג דחייתמ ךיז רע טָאה טרָאד .ןציז ןבילבעג רעטייוו רֶע זיא עלעקניוו

 ַא טימ ,טײקטלַא ןופ ןבירעגסיוא ,קָארּפָאלש םענעשוילּפ ַא ןיא טליהעגנייא .גָאט

 ,לטרַאג רענעטכָאלפעג-בָארג ַא טימ ןוא ,זדלַאה ןרעביא טלקיװעגמורַא לַאש ןקיד

 ענעגיוצעגרעביא ,ּפענק ענרעצליה עסיורג עכלעזַא ריא ןבָאה ןעגנָאהעגכָאנ סָאװ

 יבד אנת, רעד סָאד זיא בור יּפ לע .רפס ַא ןיא ןייעמ זיא ןוא רע טציז ,שוילּפ טימ

 טגעלפ ןוא ,הרות טרָאװ ַא טרעהעג טשינ ליומ ןייז ןופ ןעמ טָאה לָאמנייק ,"והילא

 ןענַאטשרַאפ טשינ ייז רענייק טָאה ,רעטרעוו רָאּפ ַא ןעמורברעטנוא ָאי לָאמַא רע

 ןגעוו עלַא סָאװ ,ןיירוא-רב רעסיורג ַא זיא עק'מולש 'ר זַא ,טסואוועג ןעמ טָאה ךָאד

 "שזעטס ענעגרָאברַאפ יד רעביא ךיוא זַא ןוא ,ןפָא םיא רַאפ ןעייטש הרות רעד ןיא

 ...ןרעו טעשזדנָאלברַאפ טשינ רע ןעק "הרות ירתס; ןופ סעק

 'ר ןופ תומא דלד יד ןיא ךיז טרעטנענרעד סע רע :קיד'הנושמ-ענדָאמ

 דימת זיא סָאװ לדנקלָאוװ-רעיורט סָאד .ןרעוו עּפשומ םיא ןופ ךיילג זומ עק'מולש

 ןייז ןיא טמוק סָאװ ןדעי ןָא-טקעטש ,םינּפ סעק'מולש 'ר רעביא טײרּפשעגסױא

 טנַאה ענעליוהרַאפ ַא סעּפע יו ,ןטכודסיוא ךיז טמענ ןשטנעמ םעד .טײקטנָאנ

 רעקידנענָאמ-ךעלגנַאב ַאזַא ןכליהּפָא טמענ ןרעיוא יד ןיא .המשנ ןייז ןיא טרעטשינ

 טרעטַאלפ שינרעטיצ ַא .טרעהעג טשינ סעכלעזַא רָאג רע טָאה לָאמנייק סָאװ ,גנַאלק

 טצַאלּפעג םיצולּפ טלָאװ ץרַאה םענופ תוימינּפ רעד ןיא יו ךיילג ,רעדילג עלַא רעביא

 ..י.ענורטס עלעדייא ןַא

 המיא ןוא דחּפ ןייק ןפרָאװעגנָא טשינ רעיורט סעק'מולש 'ר טָאה ךָאד ןוא

 ן'תוגאד עכעלניילק ,עכעלנייוועג תמחמ רעיורט ַא ןעוועג טשינ זיא סָאד .םענייק ףיוא

 ,רעדניק) "ינוזמו ייח ,ינבק ןופ םינינע עכעלגעט גָאט יד תמחמ ,ן'תודרט ןוא

 -רעד רָאג תמחמ .,ןעוועג סָאד זיא רעיורט טרָאס רערעכעה ַא .(הסנרּפ ןוא טנוזעג

 ןוא .עקיד'שפנה:-תולכ ,עקיד'תוליצא ןשינעטסולג .ןשינעטסולג-המשנ ענעביוה

 ןטפנַאז ןוא תוקיתמ רעטרַאצ ַאזַא טימ טשימעג ןעוועג רעיורט רעד זיא אמעט יאהמ

 טָאה רענעי -- תובצע סעק'מולש 'ר ןיא טקוקעגנייא ךיז טָאה סע רעוװ .גונעת

 תובצע ןופ סוגנעמַאזוצ םעד ,"הדערב וליגו, ןופ שטייט םעד ןענַאטשרַאפ קיטכיר

 ..י.תוממורתחה תארי ןוא 'ה תבהא ןופ ,תובהלתה ןוא
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 ןדעי ןָא ,עקיד'תומילש ַא ןעוועג החמש סעק'מולש 'ר זיא רָאי ןיא לָאמניײא

 טָאה -- ?ונתחמש ןמז; -- .געט-תוכוס יד ןיא סָאד זיא ןעוועג .טסגנַא ןֹופ שימוצ
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 זיא לעטשעג ןייז ...החמש ררועמ זיא ןמז םצע רעד --- טשטייטעג עק'מולש 'ר

 טקוקעג ןבָאה ןגיוא יד ןוא ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה ןעמערב יד ,טפייטשעגסיוא ןרָאװעג

 -עג טיײנַאב ןטלָאװ ןרָאי ענייז יו ,ןערב ןכעלטנגוי טימ טצילבעג ןוא םורַא יירפ

 :ןעגניזעצ ןוא טצנַאטעצ ךיז ןבָאה םירבא ח"מר עלַא .ןרָאװ

 ! רימָאל ,ןבעל רימָאל;

 ...7! רימָאל ,ןבעל רימָאל

 םימי יד -- ט'הנעטעג עק'מולש 'ר טָאה --- החמש ררועמ זיא ןיילא ןמז רעד;

 רעדעי ,טקעמענּפָא ןענייז דניז יד ,גרָאז ןוא דחּפ ןופ געט יד ,רעבירַא ןענייז םיארונ

 -מוא ןופ ןוא סטכעלש ןופ ,תלוסּפ ןוא ץומש ןופ טרעטיילעגסיוא ןרָאװעג זיא דיי

 םעוט טשינ ךָאנ טָאה סָאװ ,דניק ַא יו ןייר-לָאטשירק זיא דיי רעדעי ,טייקידריוו

 זיא הכוס יד .ףיורעד זמרמ זיא אפוג הכוס יד ןוא ...אטח ןופ םעט םעד ןעוועג

 טָאה ה"בקה סָאװ ,טייקיטכיל ןופ שובל םעד ,*דובכה יננעג יד וצ ןכילגעג ךָאד

 לארשי ינב וניחא ןעוו זַא ,רָאלק ךָאד זיא ,אלימ ,ונ .ןדיי יד ןעוועג שיבלמ ןירעד

 רעגייטש ַאזַא ןעמוקַאב טשינ ייז ןטלָאװ ,טקעלפרַאפ סעּפע טימ ןעוועג ךָאנ ןטלָאװ

 ."הבאושה תיב תחמש: :היאר-אהו החמש יד טגנערב ןמז רעד זַא ,עמשמ ...שובל

 זיא סלָאמַאד ,"שדוקה חור ןיבאוש םשמש; :טגָאזעג זיא החמש רעקיזָאד רעד ףויא

 ךותמ רָאנ הרוש טשינ זיא שדוקה חור ןוא ,שרוקה חור ןופ לַאװק רעד ןעוועג

 ..."החמש

 ןטסכעה םעד טכיירגרעד החמש סעק'מולש 'ר טָאה הרות תחמש ןופ גָאט ןיא

 ןַא ןָאטעגנָא ןוא קָארּפָאלש םענעשוילּפ םעד ךיז ןופ ןגױצעגּפָארַא טָאה רע .ץיּפש

 ןטיוצ עטלווירדעצ ןעגנָאהעגכָאנ ריא ןבָאה לברַא ןיא סָאװ ,עטָאּפַאק ענעסַאלטַא

 'ר טָאה לברַא ענעסַאלטַא עטיירב יד ןיא טנעה יד טקעטשרַאפ ,טײקטלַא ןופ

 : קידנגניז ,קנעב ןוא ןשיט יד רעביא טצנַאטעגמורַא שק'מולש

 ,הרותה תחמשב וחמשו ושיש;

 ..."! רימָאל ,ןבעל רימָאל

 : ןָאטעג לכיימש ַא רע טָאה ,"הפקה? רענייש ַא טימ ןעוועג דבכמ םיא טָאה ןעמ זַא

 *! הרות רפט ַא תניחבב ךָאד זיא דיי רעדעי ? הרות רפס ַא טימ ןצנַאט ףרַאד רעוו;

 זיא סָאװ דיי ןטסעב-ןטשרע םעד טּפַאכעגמורַא רע טָאה קידנלכיימש ױזַא ןוא

 תחמשב וחמשו ושישפ : ןעגנוזעג ןוא טשוקעג ןוא טזדלַאהעג םיא ,ןעמוקעגנגעקַא

 | ,..?הרותה

 שירעפיטש ,םינּפ ןיא םיא ןעגנורּפשעג ,םיא ןָא טבעלקעגנָא ךיז ןבָאה רעדניק יד

 ,הרות רפס עקידעבעל ןייז טימ תופקה טכַאמעג טָאה עק'מולש 'ר ןוא ,טכַאלעג

 | | ..."וחמשו ושיש, :טעקצָאהעג ןוא

 -- תוכז ףכל ןייז וצ ןד ךימ ,ןדיי ערעייט ךייא טעב ךיא ,םכמ אתוטמב --

 -- ךעל'הדיקר יד ןופ ןערב ןטימ ןיא רָאג זיב טסנרע ןרָאװעג עק'מולש 'ר זיא

 ןַא ?השודקה הרות רעד טימ ןעיירפ ךיז לָאז ךיא זַא ,ךיא ןיב רעוו ,םירָאװ

 ןוא טנרעלעג ןיילַא טשינ ,ןענַאטשרַאפ טשינ ןוא טנרעלעג טשינ ,רומג ץראה-םע
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 רעקיטנייה רעד וצ ןתוחמ ַא ךיא ןיב עשז-יוו ָאט ,ערעדנַא ייב טנרעלעג טשינ

 ךָאד ןבָאה ןדיי ערעדנַא ,ןדיי עלַא טימ ןעמַאזוצ ךימ יירפ ךיא ? יאמ אלא ? החמש

 ָאט ...החמש רעייז טימ ךיז ךיא יירפ ,ט'רזח'עג ןוא טנרעלעג ,הרות טנרעלעג
 ,עטוג ַא זיא הנווכ ןיימ זַא ,סייו תובשחמ עדוי רעד ?ןענעדָאש סע ןעק ןעמעוו

 "ןץוישרּפ,, ןביירש וצ ,םימכח ידימלת ןייז וצ שמשמ סיוועג רימ רַאפ זיא היכז ַא ןוא
 ...:!הרותה תחמשב וחמשו ושיש !רימָאל !ןבעל רימָאל . ... תוזוזמ ,ייז רַאפ

 לא א
* 

 -ַאב קירוצ ךיז טָאה לדנקלָאװ-רעיורט סָאד ןוא קעװַא זיא הרות-תחמש רעד

 םענעשוילּפ ןיא טעילוטעגנייא קירוצ ךיז טָאה רע ,םינּפ סעק'מולש 'ר ףיוא ןזיוו
 -רַאפ קירוצ ןענייז ןגיוא יד ,זדלַאה םורַא עליײשטַאפ יד טּפינקרַאפ ,קָארּפָאלש
 ןכָארקרַאפ ,ךיז ןיא ןסָאלשעגנייא קירוצ ךיז טָאה רע .רעכעל יד ןיא רעפיט ןכָארק

 ,"והילא יבד אנת; ןיא ןעוועג ןייעמ ןוא לקניוו ןייז ןיא

 רימ טיג --- ןעוועג ריבסמ עק'מולש 'ר טָאה --- הרות תחמש ןופ גָאט רעד --
 ןיב ,ךימ טלַאפַאב תובצע סָאד ןעוו ,קידנעטש .רָאי ץנַאג ַא ףיוא תויח ןוא חוכ

 טרעוװ סָאװ ,החמש ןופ לַאװק רעד !גָאט ןקיזָאד ןופ תוכז ןיא רבגתמ ךיז ךיא

 !רָאי ןצנַאג ןכרוד טנקורטעגסיוא טשינ רימ טרעוו ,גָאט ןקיזָאד ןיא טנפעעג

|{ { 0 

 ?רעדניצנַא רעד זיא ואו
 ןקיזָאד ןופ ןוא טלּפמעטשעגנָא לטעטש סָאד םיא טָאה --- ?לסָאי רעזייב רעד,

 .ןעיירפַאב טשינ רעמ ךיז רע ןעק ,לּפמעטש

 קידעכָאק טימ ,ןסעכ ַא ןרָאװעג ןריובעג רע זיא ? לסָאי ,רעזייב ַא עבטב רע זיא

 ,ריכזהלמ סח !ןדעי ףיוא ךיז ןפרַאװ וצ טעּפמיא ןקיד'החיצר ַא טימ ןוא טולב

 ,לסָאי םתס טשינ .ןעמעלַא ךרוד טעקצַאצעג ןרָאװעג זיא לסָאי ןעוו ,ןטייצ ןעוועג

 ןדלָאג ַא ,בוט-בל ַא רַאפ םיא ןעמ טָאה ןטלַאהעג .הביח ןושלב ,*עלעסָאי, רָאנ

 רע זיא סעכ ןקיד'הרוחש-הרמ ןוא ןוורענ עזייב ןופ .המשנ עליטש ַא ןוא ץרַאה

 טימ המחלמ ןריפ דימת ןײילַא רָאג טגעלפ רע .ברעממ חרזמ קוחרכ טייוו ןעוועג

 : םינּפ ןגױצעגנָא-רעיוז ַא טימ םענייא ןדעי ןרסומ דימת ןוא ,תובצע

 ןעיירש ,עלעסָאי ,רע טגעלפ --- סעקינ'הרוחש-הרמ טנייפ טָאה ןיילַא לוכיבכ --

 ןוא ,"ומוקמב הודחו זוע; קוסּפ רע'שוריפב ַא זיא סע .,ןָאט ןקידרעפָאה ַא ןיא ---

 רעד ןופ ןייז קחרתמ ךיז דיי ַא ףרַאד רַאפרעד ןוא ,ארמג יד ּפָא סע טשטייט ױזַא

 בל; :ךַארּפש ןייז טימ רע טגָאז ,םכח רעד ,אריס-ןב ןוא !הנוגמ הדימ רעקיזָאד



 ןװיטָאמ עשידיסח 424

 ייב ןוא ...ןרָאי ןָא טלַא טרעװ ץרַאה טרעמוארַאפ ַא ,"ןיקזי ומוי אלב גאוד

 :ןומזּפ רעטלַא רעד ןבעלק קידנעטש טגעלפ גנוצ רעד ףיוא ןעלעסָאי

 | ,ןיא רבעה,

 ,ןיידע דיתעה

 ?ןינמ הנאד

 "!ןיי התשו םוק

 : ןושליעמַאמ ףיוא ןשטייטּפָא סע ןוא ןעגניזרעטנוא ךעליירפ עלעסָאי טגעלפ ױזַא

 ,ייברַאפ זיא --- ןעוועג סָאװ;

 { ןייז לָאז -- ןייז וצ טָאה סָאװ

 ,יאדכ טשינ זיא ןענ'הגאד

 יו ןייוו לזעלג ַא קנירט ןוא םוק

 תוטשּפב טָאה רע .שרוד האנ ַא ןעוועג םתס טשינ עלעסָאי זיא ןרָאי עקילָאמַא

 ַא טגערפעג רע טָאה -- ?ש"יי ןופ דוס םעד ריא טסייוו --- הסוכ יד טַאהעג ביל

 א זַא ,עמשמ ,"םימש תאריא ןופ תובית ישאר יד זיא ש"יי -- רעקידנפולגב

 -עג זיא שוריפב ױזַא ...ץלַא וצ הלוגס ַא זיא "רעקיצניינ-ןוא-סקעז, םענייר לזעלג

 ...קיצניינ-ןוא-סקעז טפערטַאב ,"וצ, ןוא ,"לארשי ינב תא וצ, :ןבירש

 :ןפורעג טושּפ ןעמ טָאה ןעלעסָאי ןעוו ,לָאמַא ,לָאמַא ןעוועג זיא ץלַא סָאד

 המחלמ ערעטסניפ ַא ,טלעוו יד ףיוא הלהב ַא ןעמוקעג זיא וניבל וניב ,"עלעסָאיא

 ."לסָאי רעזייב רעד; -- ןסקַאװעגסױרַא זיא ןופרעד ןוא ,המוהמ עטסיוו ַא ןוא

 "טירט ןעגנַאגעג ,ךעלסעג יד רעביא טריצַאּפש לסָאי טָאה ןטייצ עקילָאמַא

 ,םעטָא ןטעּפַאסרַאפ ַא טימ רע טפיול טנייה ,ןעגנוזעגרעטנוא ךיז ןוא ,טירט-ייב

 ,ןגעקַא ,טנרָאפ ןופ ןוא ,ןטניה ןופ ןבירטעגרעטנוא םיא טלָאװ דחּפ רעד יװ טפיול
 רעד ןוא .ןוװרענ :ןעמ טפור סָאד .דחֹּפ רעשירפ ַא ןָא רעדיו םיא טפיול

 ,טיירש רע רָאנ ,טדער רע טשינ .ןוורענ ענעסירעצ ןופ ליונק ַא זיא לסָאי רעזייב

 סָאװ ,טשינ לָאמניק טרעה רע .תרגרג םעד ךיז טסייר רע רָאנ ,ט'הנעט רע טשינ

 ַא ןָא ןוא ףוס ַא ןָא ,ןושל-הנעמ ַא טימ סיוא-טסיש רע רָאנ ,טרעפטנע רענעי

 .גערב

 .ןיילַא ךיז ףיוא עקַאט ! זייב רע זיא ןעמעוו ףיוא ןוא ...לסָאי רעזייב רעד

 יד רע טָאה טסבלעז ךיז וצ .ךיז אקוװד רע טניימ רעזייבעג ןצנַאג םעד טימ

 ךיז טלעטש רעצימע ןעוו .ךיז וצ ךיוא רע טיירש -- ןעיירש ןוא .תונעט עטסרעטיב

 טרעה -- ןגָאז וצ ךעלטנגייא טָאה לסָאי רעזייב רעד סָאװ ,יונעג ןרעהוצסיוא ןייא

 ףיול ןיהואוו ? ךיא ףיול סָאװא :רעטרעװ ענעסירעגּפָא עקיד'הנושמ עכלעזַא רע

 רָאי:ץרַאװש ןייא ?לייאעג עדליוו סָאד זיא סָאװ ?ןעװ-ךָאנ 1 סָאװ:ךָאנ ? ךיא

 .*.,,קידלוש ןײלַא רימ ןיב ךיא !סע טּפַאכ

 רבד ַא רַאפ ,טשינרָאג טימ טשינרָאג רַאפ ,םענייא ןדעי ףיוא ךיז ט'סעכ לסָאי

 טשינ ,םולח ןטסוּפ ַא ,גָאט ןקיטכענ ַא ,*חרּפ אברוע, ןַא בילוצ ,"ךכב המ, לש

 .םיא ןופ ןפױלטנַא טשינ ןעמ ףרַאד ןגעווטסעדנופ .ןגיולפעג טשינ ןוא ןגיוטשעג
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 ףיוא םיוש ַא טימ ךיז ט'סעכ רע ןעוו דָארג ,םיא וצ ךיז ןרעטנענרעד וצ טניול סע

 טייג סעכ ןופ ץיילפעג רעטשרע רעד יו םעדכָאנ זַא ,טפערט טּפָא ץנַאג ,ןּפיל יד

 :ןײלַא ךיז וצ עקַאט לוק ןקירעזייה-ךעלרעמָאי ַאזַא טימ ן'הנעט רע טמענ ,ייברַאפ

 ןופ ףיוא ךיז ּפַאכ !לסָאי ,לסָאי !רענעברָאטשעג ַא ךָאד טסיב וד !לסָאי ,לסָאי;

 ...*!ךיז ןעװעטַאר וצ טעּפשיוצ טשינ ךָאנ זיא סע ! לסָאי ,לסָאי ! רבק

 ,טנעה יד רעטנוא ןעלסָאי וצ ןקורוצרעטנוא טלָאמַאד ךיז טגַאװ סע רעוװ ןוא

 ןופ סעּפע טנרעל ,שרדמה תיב ןקידיײל-בלַאה ןיא ךיז וצ ױזַא ט'הנעט רע תעב

 : רעגניפ ןטימ טלטייט ןוא "םיכובנ הרומ, םעד סױרַא םענ ַא טוט לסָאי .םיא

 ,בלבש תימינּפ הדוקנ יד ,ץרַאה סָאד זיא רקיע רעד ,ןגירשעגי-דלַאװעג, --

 סָאד ןוא ..,שממ טבעל ןעמ זַא ,סע טסייה ןטיהענּפָא ןוא ןייר ץרַאה סָאד זיא

 םייחה תלחתה וב רשא ,רבאה םש אוה בל :"?הרומ, ןיא ם"במר רעד ןפָא טגָאז

 שינעפעשַאב ןדעי רַאפ ןבעל ןופ לַאװק רעד זיא ץרַאה סָאד ...* בל לעב לכ לש

 ,.."ךבבל לכב ךיקלא 'ד תא תבהאו; ןופ הנווכ יד זיא סָאד ןוא ,יובעג-ץרַאה ַא טימ

 ןופ טגנירּפש רע ,לעטשּפָא ןייק טשינ רע סייוו ,תובהלתה ןיא ןיירַא לסָאי זיא

 רעצינעשזאק םוצ ל"רהמ ןופ ןוא ל''רהמ םוצ ה"לש ןופ ןוא ,שודקה ה"לש םוצ ם"במר

 ."םי"ירה ישודיח, םוצ ןוא דיגמ

 הרותה ןיאק !ןיײרַא עלעטניּפ ןיא ןסָאשעג טָאה דיגמ רעצינעשזָאק רעד

 ןפיוא ןעועג קדקדמ דיגמ רעד טָאה ,"הילע ומצע תיממש ימב אלא תמייקתמ

 םעד ,השודקה הרות רעד רַאפ ןייז בירקמ ןעמ ףרַאד ?ומצע; םעד ,"ומצע ףירגַאב

 ענשזַאװ ַא ,"םצעפ ןַא רַאפ ,"סעּפע; רַאפ ןיילַא ךיז טלַאה ןעמ סָאװ ,*ךיא, םענעגייא

 יחו/ םעד ףיוא ןבעגעג שטעװק ַא רעדיו טָאה "ם"ירה ישודיח? רעד ...!ךַאז

 טניימ סָאד . . . "םהב יחו םדאה םתוא השעי רשא;ק טגָאז הרות יד סָאװ ,"םהב

 -שטנעמ ןצנַאג םעד ,קשח ןוא החמש עכעלרעניא יד ,תויח לסיב עצנַאג סָאד זַא ,ןעמ

 ,ןײרַא הווצמ רעד ןיא ןָאטנײרַא דיי ַא ףרַאד ץלַא סָאד ,תובהלתה ןוא ןוצר ןכעל

 ,...*!םיבוט םישעמ ןוא תווצמ יד ןיא ןבעגניירַא רע לָאז ןבעל סָאד, ,"םהב יחו,

 םירוביד עקידרעזייב-קיציה ןיא טָאה לסָאי יו םעדכָאנ זַא לָאמַא ךיז טכַאמ

 ןעגנורּפשעגנגעקַא םיא זיא ,תונויער עכיוה עשידיסח ענייז עלַא טגײלעגסױרַא

 :ךעלמירוחב עשידיסח ערעגנוי יד ןופ רענייא ןירַא םינּפ ןיא

 ןלָאז !"ךיּפמ אצומ התאש המ ,ךנזאל עמשה.פ !לסָאי 'ר ,לחומ עשז"טייז --

 ...!טנָאז ליומ ןייד סָאװ ,ןרעה ןרעיוא ענייד

 ןָאט ןקישיור ןייז ןופ טזָאלעגּפָארַא לסָאי רעזייב רעד טָאה -- !אלימ ,ונ --

 יד ךיא ןיימ ,ןעניימ ןוא ,ךיז וצ הנעט ךיא --- טייקנריולרַאפ ןוא השוב תמחמ

 לופ זיא טלעוו יד ,זנוא ףיוא ןעמוקעג זיא המוהמ ןוא הלהב ַא ...טלעװ עצנַאג

 ךיוא זיא ןײלַא רימ ףיוא ןוא טלעוו רעד ףיוא תונמחר ַא זיא'ס ,הלבח יכאלמ טימ

 . . . לארשי לכ ךותב ןוקית ןקיטכיר ןייז ןעניפעג ןָאק דיי ַא ,אלימ ,ונ . . . תונמחר ַא

 !סיורג ױזַא ךָאד זיא ןברוח רעד ןוא
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 םעד ןגױצעגסױרַא ,קנַאש-םירפס רעד ןיא ןָאטעג-ךוז ַא זעװרענ טָאה לסָאי

 :תויתוא עניילק יד רעביא רעגניפ ץיּפש ןטימ טריפעג ?והילא יבד אנת;,

 גָאט ןדעי ."םלועה תא לבחל ה"בקה ינפלמ הלבח יכאלמ םיאצוי םויו םוי לכב;

 אלמלאו; .טלעוו רעד ףיוא ןייז וצ לבחמ למיה ןופ הלבח יכאלמ ּפָארַא ךיז ןזָאל

 הלפתו הרות דומלתב םיבשוי םימכח ידימלת ויהיש תושרדמ יתבו תויסנכ יתב

 סָאװ ,םישרדמ-יתב יד ןוא ןלוש יד טשינ ןעוו ןוא ,"םלועה תא םילבחמ ויה

 יד ןטלָאװ ,הלפת ןוא הרות ןיא קסוע ןענייז ןוא םימכח ידימלת ןציז ןטרָאד

 ןעמוקעג זיא !סע זיא סָאד טָא ...טלעװ יד ןכַאמ וצ בורח ןזיװַאב הלבח יכאלמ

 ןענייז םישרדמ יתב יד .קידלוש ןיילַא ךָאד רימ ןענייז ,טלעוו רעד ףיוא המוהמ ַא

 ,ונ ,קידלוש ןיילַא ךָאד רימ ןענייז ,תיוז ןרק ַא ןיא טגיל השודקה הרות יד ,טסוּפ

 ? תובצע ירעש ט"מ יד ןיא ןרעוו ןלַאפרַאפ ןָאק'מ זַא ,שודיח ַא ןעד זיא ,אלימ

 ..."!דלַאװעג ייוו-יוא ,ןגירשעג דלַאװעג,

 שרדמ תיב ןקידיײל-בלַאה ןופ טנעוו יד ןבָאה ,ס'לסָאי יירשעג"ייוו םעד ןופ

 | .ןָאטעג רעטיצ ַא

 לסָאי טָאה --- ןייז שאיימ טשינ טרָאפ ךיז ןעמ רָאט --- ךָאד ןוא ,ךָאד ןוא --

 ןיב ךיא -- ,לרוחב ןשידיסח ןקשטעגנוי ןפיוא ןגיוא עקירעיורט ענייז טצָאלגעגנָא

 וליפא ,הלילחו סח ,שאיימ טשינ ךיז ןיב ךיא זַא ,הדעו להק ינפב העדומ רסומ

 ןיימ געמ ,רעקיטש ףלעוװצ ףיוא ןסירעצ ןייז ץרַאה ןיימ געמ !טשינ עגר ןייא

 עניימ ןופ ןצַאלּפפױא ,לארשי אנוש ,ךיא געמ ,ּפיז ַא יו טרעכעלעצ ןייז המשנ

 םוצ ךימ טביירט טלעװ יד !טשינ ךיז ךיא ןיב שאיימ -- ,ןוורענ עטפיורשעצ

 ךיא לעװ ,ץענערג ןטצעל םעד רעבָא ,ךימ ןעמ טביירט םוהת ןופ גערב םוצ ,שואי

 - !רעבירַא טשינ

 זיא סָאװ ?חוטב-לעב ַאזַא ךיא ןיב ןענַאו ןופ ,ןגערפ ,לרוחב ,וטסעוװ ןוא --

 ןרעפטנע ריד ךיא לעוװו ? שואי ןופ םוהת ןיא ןלַאפוצנײרַא טשינ תוחיטב ןיימ

 ןעקנירטרעד וצ טשינ ,לטרַאג ןשידיסח םייב ןָא טסעפ ךימ טלַאה ךיא :טושּפ

 ! ןרעוו

 סע ןעוו ,טגָאזעג טָאה שודקה בוט םש לעב רעד סָאװ ,לרוחב ,וטסייוו ןוא ---

 ןעמ, ?שטירזעמ ןופ דיגמ רעקילייה רעד םיא וצ ןעמוקעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא/
 ױזַא *!ןדניצנָא זיולב ףרַאד ןעמ סָאװ ,טכיל טימ לטסעק ַא טגנערבעג רימ טָאה

 . ,טגָאזעג בוט םש לעב רעד טָאה

 ןדעי ןטלַאהעג קילייה טָאה שודקה בוט-םש-לעב רעד זַא ,עודי ךָאד זיא סָאד

 ןוא ,לטכיל סָאד טיירג טייטש דיי ןדעי ןופ המשנ רעד ןיא םירָאװ ,דיי םענייא

 ...!ןדניצנָא זיולב סע ףרַאד ןעמ

 ןבירטעג םיא טלָאװ טניוו-לבריוו ַא יװ ,טמערוטשעצ לסָאי ךיז טָאה יינספיוא

 שרדמ תיב ןטקידיײלעגסיױא ןרעביא ןפיולמורַא ןעמונעג טָאה רע .ןײרַא ורמוא ןיא

 :לוק ןקידנסײרצרַאה טימ ןגירשעג ןוא

 !?רע זיא ואוו ? רעדניצנָא רעד זיא ואוו ןוא טיירג זיא לטכיל סָאד -- =

 (שיאערבעה ןופ טצעזעגרעביא)
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 ,(ןעיצילַאג) קירמסוא ןיא ןריובעג

 (1909) ט"סרת

 ָאמעג רעצישַאק ןיא ןעמוקעגמוא
 (19492) ג"שת ןיא

 ,עלעסָאי יר יבר רעסירטסוא ןפ ןוז א ,ױה ןשיבר ַא ןיא ןריובעג

 ןרָטי עגנוי עגײז ןיט ,רעגַאלשימערּפ לריאמ יבר טפ לקיגײט'רוא ןַא

 ןטמירַאב קידרעטעּפש םעד ,בר רעֶקָאגַאס ןופ דימלח ַא ןעװעג רע זיא

 טפַטכרַאֿפ רע זיא רוחב רעגנוי סלַא .ָאריפש ם"רהמ ,בר רעגילבול

 תדוגא יריעב, גנוגעװַאב טנגי רעשיסקָאדַָאטרָא רעד ןופ ןרָאװעג

 .טפַאשרעריפ ריא ןיא ץַאלֿפ ןבושח 8 ןעמוורַאפ ךײלג ןט "לטרשי

 :רעדניק רעשיססקָאדָאטרָא רעד רַאֿפ דוסי םעד רע טגײל 1930 רָטיןיא

 רעד ןעװעג רע זיט רעטעפש ."?טרשי חדוגא יחרפ; יד ,גנוגעװַאב

 ,רטגַאוט  טנגוי ןשיטסילַאעדיא :זעיגילער םעד ןופ רָאטַאיציױיא

 טײקיטעפ רעשירארעמיל רעצנַאג ןײז טימ ."םיזירז, ןעמַָאנ ןרעטווא

 ףרעדלישעג טָאה רע .עגײז ןליצ עכעלטּפַאשלעזעג יד טנידעג רע טָאה

 'שירפ רעצנַאג רעד טימ ,קיגײװעגיא ןופ ןעזעג ,ןבעל עשידיסח סָאד

 עשידיסח ןבײרש טימ ךיוט ןבעגעגּפָא ךיו טָאה רע .תומימח ןוא טייל

 לַאגרושז טנגוי (זעיגילער ןוס רָאטקַאדער סלַא ,טנגוי רַאפ ןסעומש

 לָאגרושז רות ַא ןופ רָאטסַאדער'טימ ןעװעג ךױא זיא רע ."חרונמ

 ןיא בר סלַמ ןעמונעגפיוט ןרָאװעג רע זיא 1932 רָּאי ןיט .יתויּפלת,

 תונבר סָאד ןעמונעגרעביא רע טָאה 1937 רָאי ןיא ןוא יִקיִלָטְקַאס

 ןיא עיבַאּפוקָא רעשיּבַאג רעד חעב .(עיצילַאג-ברעמ) עגשורָאװַאי ןיא

 טגכיטצעגסיוא ךיז רע טָאה טרָאד .עצישַאק ןייק טלגָאװרַאפ ןרָאװעג רע

 ג"שת ראי ןופ גנַאפגָא ןיא .טעברַא הלצה רעקידשפנ תוריסמ טימ

 רע זיִא ךָאגרעד ץרוק ןט ןרָאװעג ץגַארק טרָאד רע זיא (1942)

 טעב קגטרק ןײיז ףיױױט קידוגיל ןסָאשרעד ןרָאװעג סיצַאג יד ךרוד

 יא סגטסרעמ ןעגײז ָאד ןעגנולײצרעד עשידיסח עגײז .לָאטיּפש ןיא

 רעשיאערבעה רעד ןוט ײונברד , ןופ ןעמונעג) שיאערבעה ןפ טצעזרעב

 .."רעטעלב טנגוי עשיסקָאדָאטרַא  ןופ עגַאלײב
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 רעק ַא ןוא סַאלפ ַא
 : (ש י ד י ס ח)

 ּפָארַא רעלעט ןופ רענישזיר רעד

 :טָאה ןעמונעג םיולפ ַא

 ,בר רעטּפַא ,ךייא טַאנע --

 *! ט"ג וצ םַאלפ ַא

 קילב ןקיטכיל ַא טימ רעטּפַא רעד

 : רעלק ַא ןָא ,ףכית טרעפטנע

 קירוצ ,רענישזיר ,ךייא טַאנא --

 -  *...!רצק -- ַא טיג וצ

? ? ? 

 ט"שעב ןופ טירט יד ןיא

 םיחרוא תסנכה ןופ תוכז רעד .,א

 ןוא ןַאס ןכייט עקימָארטש יד ןופ דנַאל ןיא ,גרעב-ןטַאּפרַאק יד ןופ סנסיפוצ

 ,ענמיל ,קסיווָאטול ,קירטסוא ,דָארגילַאב ךעלטעטש יד ןופ זיירקמוא ןיא ,ירטס

 יד ,ןדיי-ספרָאד טנזיוט רָאּפ ַא טייזעגרעדנַאנופ ןענייז --- יקילָאקָאס ןוא עקרוט

 ּפָא ןכליה סעקזייה ענעמייל ענעפרָאװרַאפ ערעייז ןשיווצ סָאװ ,"סערַאמשטערק;

 ,םידימלת ענייז טימ בוט-םשי-לעב ןקילייה ןופ טירט יד גָאט ןקיטנייה ןזיב

 -ןטַאּפרַאק ,ןקיגרַאב םעד ןיא ןגעטש עקידינכוסמ ,עלָאמש ענעי ןשיווצ ,ןטרָאד

 ןוא טנלע ןקיד'תוימשג םעד ןופ .תודגא עשידיסח יד ןופ לַאװק רעד טלזיר ,דנַאל

 עטעװערָאהרַאפ - עטעװעטסָארּפרַאפ ענעי ןופ טייקנלַאפעג רעקיד'תוינחור רעד

 -שיצירּפ םעד רעביא .ט"שעב ןופ הרושב יד ןטכיולעגפיוא זיא -- סערַאמשטערק

 ױזַא ץלַא ךָאנ טמעטָא --- ןדיייספרָאד עכעלרע:טושּפ יד ןופ לוע-תולג ןשיאיוג

 ןשטיינק יד ןיא .תודיסח ןופ המשנ יד זיא סָאװ ,טפַאשקנעב-הלואג יד שירפייוט

 ערעטיול-שיגרעב יד ןופ שיורעג םענעלָאטשירק םעניא ,םיעוּפיש עשיגרעב יד ןופ

 -גרַאב עשיגַאזגיז עטרעטנָאלּפרַאפ יד ןופ סעיצנַאטס-לעטשּפָא יד רעביא ,ןכייט

 תורוד ןופ ןתוגהנתה עקילייה יד טנכייצרַאפ ןענייז -- ןדיקסעב יד ןשיװצ ןכַאילש

 . . . רוד ךָאנ רוד ,םייבר עשידיסח
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 ןופ ךלמילא 'ר יבר רעד טקיטכענעג טָאה עמשטערק רעד ןיא ָאדָאד-טָא --

 ןשיוװצ ,"סענינָאלָאּפ, יד רעטנוא לַאװק-רעסַאװ םעד ןיא ןטרָאד ןוא ;קסנעזיל
 -ָאד ןוא ; רעלָאּפינַא אשוז 'ר יבר רעד ןעוועג לבוט ךיז טָאה ,שטאקול ןוא עטסיל

 יבר ןופ להוא סָאד טייטש ,קסיוואטול ןופ ןימלע-תיב ןטלַא ןפיוא ,טייװ-טשינרָאג

 רענילבול ןופ דימלת רעד ,קסיװָאטול ןוא קירטסוא ןופ בר רעד ,לוונייז לאומש
 ... "הזוחע

 : אישק ַא ךיז טגערפ

 ,םיבושי עשיפרָאד עטבערגרַאפ ןוא עקימורַא יד וצ ,רעהַא טמוק ןענַאװ ןופ ---
 ?בר סלַא לארשיב לודג ַאזַא

 :ץורית רעד זיא

 ,עקידכעבענ יד ףיוא טַאהעג תונמחר טָאה ןילבול ןופ "הזוחק רעקילייה רעד --

 ןעיירטעג ןייז וצ ןלױפַאב טָאה "הזוח. רעד .?סערַאמשטערק, ענעקנוזרַאפ-תוימשג
 סָאװ ןָאט ןסיוווצ ןיוש ריד ןעמ טעװ טרָאד ןוא קירעבמעל ןייק ייג ,דימלת
 -רעד ןרעיוא ענייז וצ ךיז טָאה טרָאד ןוא קירעבמעל ןייק קעװַא רע זיא ! רעטייוו
 -ץגנָא ןוא ,קסיװָאטול ןייק קעװַא רע זיא !קסיוואטול ןייק ייג :לוק"תב ַא ןגָארט
 ןוא .ץַאלּפ-קרַאמ ןטימ ןיא ןייטש ןבילבעג ןוא ,יולבו עורק ,רעסעװרָאב ַא ןעמוק

 עלַא ןופ ןרָאפעגפיונוצ ךיז ןענייז סעקינבושי יד גָאט-דירַאי ַא ןיא סע זיא ןעוועג

 -קרַאמעג ןטימ ןיא ןייטש דימלת ס'הזוח םעד ןעזרעד ןבָאה ייז זַא ,ןוא .רעפרעד

 יז ןוא . . .!איבנה והילא :דוס ַא טמיורעגנייא ןרעדנַא םעד רענייא טָאה ,למוטעג

 ; לוק ןייא ןיא עלַא ,ןפורעג ןוא "הזוח, ןקילייה ןופ חילש םעד טלגנירעגמורַא ןבָאה

 .. . ןעשעג סע זיא יוזא ןוא בר רעזנוא טייז

 : רעטייוו ךיז טגערפ ָאט

 זַא ןעוועג הכוז "סערַאמשטערק, עקיד'משוגמ יד סָאד ןבָאה סָאװ טימ --

 ? תודיסח ןופ טכיל עסיורג סָאד ןייגפיוא לָאז ,תומוקמ עקיד'לפש ערעייז ןיא

 :ץורית רעד רעדיוו זיא

 טּפמעטרַאפ יו .םיחרוא תסנכה רעייז ןופ תוכז ןיא ןעוועג ץלַא זיא סָאד --

 ןוא לדייא ױזַא ,טייקשידיי ןוא הרות ןיא ןעוועג ןענייז ייז טעװעטסָארּפרַאפ ןוא

 יז ןגעקַא ןוא .םיחרוא תסנכה ןופ הווצמ רעד ןיא ןעוועג ייז ןענייז טנייפעגסיוא

 ןייז טימ ,טּפַא ןופ קידצ רעקיליײה רעד ,"לארשי בהוא, רעד ןעוועג ןווכמ טָאה

 אריו ויניש אשיו ברע תונפל הדשב חושל קחצי אציו :קוסּפ םעד ןשטייטנייא

 ךָאד זיא "קחצי :טשטיײטעג ױזַא רעטּפַא רעד טָאה ,ונ ."םיאב םילמג הנהו

 הצע יד זיא ,ןגעו סנדיי רַאפ תוכז ַא ,ךעבענ ,טכוז רע ןוא "ברעג תניחבב

 ןופ הוצמ רעד ףיוא זמרמ זיא "םיאב םילמג; ןוא ;"םיאב םילמג הנהו אריו;

 עטקינײּפעג רעװש יד רַאפ רכש רעטסערג רעד זיא סָאד ןוא ,"םידסח תולימג;

 תולימגפ ןוא "םיחרוא תסנכה, רַאפ שפנ-רסומ שממ ךיז ןענייז סָאװ ןדיי-תולג

 . . . "םידסח

 ןקיטנייה םוצ זיב *סערָאמשטערק; ענעפרָאװרָאפ יד ןופ תוכז רעד זיא סָאד ןוא

 , . .גָאט
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 רעד ןבענ רע טייטש .ילתפנ 'ר ,ענראשט ןופ דיסח רעטלַא רעד טייטש

 ,ךעבענ טלייצרעד ןוא ,קינלָאמס ןיא לכעלעווק ס'לאיחי ןגעקטנַא לימ-רעסַאװ

 זיא סרעטכַאּפ-ספרָאד יד ןופ ,ןלציל אנמחר ,טייקטבערגרַאפ יד טנייה טעז ןעמ זַא

 תולגתה רעד רַאפ ךָאנ לָאמַא ,לָאמַא ןעוועג זיא ָאד סָאװ ןייז וצ רייצמ ךיז ןכש לכמ

 אקווד זיא רשפא ? ןסיוו סע ןָאק רעו טסעומשעגקירוצ ןוא . . . שודקה ט"שעב ןופ

 ילַאװעג רעד ןרָאװעג ררועתנ טייקטבערגרַאפ רעקיד'ארומ רעקיזָאד רעד בילוצ

 טכיל סָאד ,סיורג-וצ ןעוועג ןיוש זיא תוצראה-םע ןופ תוכשח סָאד ...רוא רעקיט

 . . . ןלַארּפסױרַא טזומעג טָאה תודיסח ןופ

 זיא שודקה בוט םש לעב רעד .תולגתה רעד רַאפ סָאד זיא ןעוועג ןוא ,יהיו --

 זיא ,הנהו .גרעב עטסיוו יד ןיא ןעוועג דדובתמ ךיז ןוא תודידבה ךרדב ןעגנַאגעג

 "רעד ןוא תונויער עשילמיה עכיוה יד ןיא רענעוטרַאפ ַא ןעגנַאגעג לָאמנייא רע

 טָאה עקרעמשטערק יד זַא .עמשטערק ַא ןופ לעװש רעד וצ זיב רע זיא ןעגנַאג

 זיא ,םיקולא ךאלמ ַא ןופ יו טרעקַאלפ הרוצ ןייז ןוא שודקה ט"שעב םעד ןעזרעד

 רעמשטערק רעד זיא .הרושב רעסיורג רעד טימ רעמשטערק םוצ ןֿפָאלעגנײרַא יז

 סָאװק :טגערפעג טכרופרע סיורג טימ ןוא שודקה בוט-םשזלעב םוצ ןעגנַאגעגוצ

 ןוא ."דחוימ רדח ַא; :טרעפטנעעג ט"שעב רעד טָאה .*?חרוא רעד ךיז שטניוו

 .ןרָאװעג טליפרעד ךיילג זיא השקב ןייז

 רעד ןיא םרַאיל רעד ןוא ,לַאפעגוצ זיא טנװֶא רעד זַא ןוא ,ברעב יהיו

 דחוימ רדח םעד ןופ ךיז טָאה ,טליטשעגנייא זייווכעלסיב ךיז טָאה עמשטערק

 ןוא ןקָארשרעד ןבילבעג זיא עקרעמשטערק יד .ןייועג רערעטיב ַא ןגָארטרעד

 ןביל ןצנַאג ַא .ןעגנַאגַאב רימ ןענייז דניז עסיורג ַא; :רעמשטערק םוצ טגָאזעג

 ףיוא תונמחר ַא ,רע זיא רעטציא ןוא ,חרוא ןקילײה םעד ןיא ןסעגרַאפ גָאט

 ,רע טנייו םעד תמחמ ןוא .ןעגנַאגרַאפ םיא זיא ץרַאה סָאד ,קירעגנוה רעייז ,םיא

 | . "חרוא רעד

 לענש ןוא ,הצע סבייוו םוצ טרעהעגוצ ךיז רעמשטערק רעד טָאה ,שיאה עמשיו

 טָאה חרוא רעד .ןסייבוצרעביא סָאװיסעּפע חרוא ןקילייה םעד טגנַאלרעדניירא

 טצעזעגקעווַא ןוא ,הדועס רעמערָא רעד טימ ךיז טקיטרַאפעגּפָא ,םיתשו תחא ,לענש

 ךעלרעמָאי ַא ןיא ןכָארבעגסױא ײנסָאד ןופ ןוא ,ליד םענרעצליה םעד ףיוא ךיז

 רעד טשינ טגָאמרַאפ ,אמתסמ. :רעמשטערק םוצ עקרעמשטערק יד ט'הנעט .ןייוועג

 ףיוא ץרַאה סָאד סיא רע טסיג ,המשנ רעד ייב ןשָארג ןייק חרוא רעדמערפ

 רימ זַא ,םיא גָאז ןוא חרוא םוצ ןײרַא ייג רעבירעד ,ןכלו . , . עילָאד רערעטיב ןייז

 הדיצ ןבעגטימ ךָאנ םיא ןרימ זַא ןוא טלָאצַאב רעציירג ןייק ןענָאמ טשינ ןלעוו

 . "םעשיצרעמ ,ךרדל

 ,תוא"ייב-תוא ,טגָאזעגכָאנ רעמשטערק רעד טָאה -- הלאה םירבדכ שעו

 ןענָאטשעגּפָא טינ ץלָא זיא חרוא רעד ןוא .ןליופָאב םיא טָאה ענעדיי ןייז סָאװ
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 שזַארוק טימ טרוגעגנָא ךיז רעמשטערק רעד טָאה .ןייוועג ןטפַאהליורג ןייז ןופ

 סָאװרַאפ ,ןגָאז רע לָאז ,חרוא םעד ןגערפ ןייג לעװ ךיא; : בייוו םוצ טגָאזעג ןוא

 -טנעעג טָאה חרוא רעד ןוא ,טגערפעג רעמשטערק רעד טָאה ,והלאשיו ."רע טנייוו

 ןענייז סנטייצרַאפ רָאג זַא ,דיי רעביל ןיימ ,ןייז ןסיוו טסלָאז ,ינב ,ךל עד; : טרעפ

 ןבָאה שדקמה תיב ַא ןוא ,השודקה ונצרא רעזדנוא ןיא ןציזעג תובא ערעזנוא

 ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג ןענייז םינהכ יד ןוא ,שדוקה ריע םילשורי ןיא ,טַאהעג רימ

 ןענייז לארשי ינב יד ןוא ,עקירעייז סָאד ןָאטעג ןבָאה םייוול יד ןוא ,הדובע רעייז

 עסיורג ערעזנוא בילוצ ,וניאטח ינּפמו ,לּפַאטש ןטסכעה ןפיוא ,הגרדמה םורב ןעוועג

 זיא שדקמה תיב סָאד ןוא ,ןירַא תולג ןיא ןבירטרַאפ ןרָאװעג רימ ןענייז דניז

 ךעלעפעש יו ,םייוג יד ןשיווצ טײרּפשעצ-טייזעצ ןענייז לארשי ינב וניחא ןוא בורח

 עטַאט רעזנוא זַא ,ןייז ללּפתמ ןוא ןענייוו ךיא וט רַאפרעד ןוא . . . ףלעוו ןשיווצ

 ןריפסיורַא זנוא ןוא ןעמוק לָאז חישמ ,זנוא ףיוא ןייז םחרמ ךיז לָאז למיה ןיא

 .שו ןמא ,ונימיב הרהמב ,המלש הלואג יד ןעגנערב ןוא תולג ןרעטיב ןופ

 השעמ עצנַאג יד ןלייצרעד ןפָאלעג לענש רעמשטערק רעד זיא ,שיאה ץריו

 יאנוש ,טשינ-רעיש יז זיא ,טרעהרעד סָאד טָאה יז יו ןוא .עקרעמשטערק רעד וצ

 ןוא טנעה יד טימ ןשטַאּפ ןעמונעג טָאה יז .תושלח ןיא ןלַאפעגקעװַא ,לארשי

 ןוא בָאה רעזנוא ףיוא תונמחר בָאה !קילגמוא ַאזַא ,ךָארב ַאזַא; :ןַאמ םוצ ן'הנעט

 ןרעהפיוא זַארַאז רע לָאז ןוא ,טשינ גרַאק ,עבטמ ענייש ַא ןַאמ ןקיליײה םעד ביג סטוג

 -שטערק יד ןזָאלרַאפ ןענירעד-םיצולּפ ָאד רימ ןלעװ יו ,םירָאװ ! ן'חישמ ףיוא ןטעב

 לָאז ?דנַאל ןטייוו ַאזַא ןיא ךיז ןזָאלקעװַא ןוא ,םינכש ערעזנוא ןופ ןפיולטנַא עמ

 . . . "!ןזָאל ור וצ ךיוא זנוא ןוא טרָא ןייז ףיוא קיאור ןציז ךיז חישמ רעסעב

 ןוא רדח ןיא חרוא םוצ ןיירא לָאמַאכָאנ רעמשטערק רעד זיא ,שיאה אוביו

 טָאה חרוא רעד .עקשטָאט רעדעי טימ ןומזּפ ןצנַאג סבייוו םעד ט'רזח'עגרעביא

 בושי ןוא לכש טימ טרעפטנעעג ךָאנרעד ןוא טרעהעגסיוא קידלודעג ץלַא סָאד

 ,םינכש עשיאיוג ענייד טימ ןדירפוצ וטסיב לייוורעד ,רבדה ןוכנ ,תמא; :תעדה

 ,םיחצור ןוא םיעשר יד ,*סעקַאמַאדייה, יד ןגעוו טרעהעג טשינ ןעד וטסָאה רעבָא

 ןדיי עלַא ןענעליוקוצסיוא ףיוא ךיז ייז ןביוה גָאט ןלעה םענייש ַא ןיא סָאװ

 לָאז חישמ זַא ,רעסעב ןיוש ךָאד זיא ?טרעטשעגמוא ןביור ןוא ןטכעש ייז ןוא

 זנוא ןוא ,תולג ןופ ןדיי עלַא לָאמעלַא רַאפ לָאמניײא ןעמענסױרַא ןוא ןעמוק

 רעביא הטילש ןייק רָאג ןלָאז *?סעקַאמַאדיײיה, יד זַא ,לארשי ץרא ןייק ןריפמייהַא

 "! ןבָאה טשינ זנוא

 טָאה יז .הצורמ ןרָאװעג טשינ ץלַא זיא ,עקרעמשטערק יד ,ענעדיי יד ,השאהו
 ,חרוא ןקיליײה ןטימ ןדעררעביא ןוא ןייג לָאז רע זַא ,ןַאמ ןפיוא טצעזעגנָא ךיז
 זיא רָאנ ,ארומ ךיוא ןיילַא יז טָאה "סעקַאמַאדייה, יד רַאפ סָאד ,עקַאט תמא זַא
 ןלָאז *סעקַאמַאדייה, יד ,ייז סָאד ,ןייז וצ ללּפתמ ,הצע עטרעקרַאפ ַא ןַארַאפ ךָאד
 רעד טימ רעמשטערק רעד ןוא ,לארשי ץרא ןייק ,ןיהַא ןטרָאד ןרעוו ןבירטרַאפ
 ", . .חסנרּפ רעקיטציא רעייז ייב ןביילב ןלָאז עקרעמשטערק
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 ןקעטש ןטַאװעקנעס ןייז ןביוהעגפיוא טָאה ,ילתפנ 'ר דיסח רעטלַא רעד ןוא

 : טריפעגסיוא ןוא

 ,םירוביד רעגייטש עכלעזַא טרעהרעד טָאה שודקה בוט-םשילעב רעד זַא --

 ,ידמע םיקלא 'יהי םא; :העובש ַא ןבעגעגּפָא ןוא טרעטיצעגפיוא ןרָאװעג רע זיא

 ןייז דימעמ ךיא לעוװ ,טרָא ןקיזָאד ןפיוא תוליפת עניימ ןרעהרעד טעװ ת"ישה זַא

 יז ןענרעל ןוא ןרַאדנערַא עטקיד'תולג'רַאפ יד וצ רעהַא ןקיש ייז ןוא םידימלת

 .. . "!הלואג רעד וצ ןייז וצ קקותשמ יו

 לשמ סרענישזיר םעד ןוא היחש השעמ ַא .ג

 ענייש ַאזַא ןסקַאװעגסיוא ןיילַא זיא סָאװ ,עקרעבָאב ןופ השמ 'ר ּפָא ךיז טפור

 םענעטלָאשרַאפ-םערָא ןיא ןדָאב ןקידרענײטש-טרַאה עמַאס םעד ןופ ירּפ עשידיסח

 . :ץכערק ןטסיזַאב-קיצרַאה ַאזַא טימ ּפָא ךיז רע טפור --- ,דנַאל-ןלוצוה

 הלואג יד זַא ,סעּפע ןעמ טניימ סָאװ ,ךע ,ךע ,הלואג יד ןעמוק עקַאט ןיוש לָאז --

 ןוא ןיע-ףרהכ ,ייווצ-סנייא ןרעוו קיטרַאפ זנוא טימ ונקדצ חישמ טעװ ,ןעמוק טעוו

 ,"ונתינע תומיכ ונחמש? ןעוועג ללּפתמ טָאה ךלמה דוד . . . ךע ,ךע ,ךע ? רוטּפ

 רעד טימ ןעיירפוצנָא טוג ךיז טייצ ןבעג זנוא זומ ןעמ זַא ,שטייט רעטסָארּפ רעד זיא

 זַא ,ןל-אמיק ַא ךָאנ ןבָאה רימ ןוא . . . ּפַאליּפַאכ ,ױזַא"םתס טשינ ,המילש-הלואג

 ךָאנ ןייז טעװ העושי יד סָאד ,ןעמ טניימ ,"תוינערוּפה תדממ הבורמ הבוט הדמ;,

 רעד טימ ןקיטעזנָא ךיז ןלעװ ךעלעדיי עמערָא ערעזנוא ןוא ,רעסערג ןוא רעסערג

 ןיוש ןעמ טלַאה יװ ,םלוע לש ונובר ,דלַאװעג . . . *ונתינע תומיכא שממ ,החמש

 ךָאנ ןעמ טרַאװ סָאוװ ףיוא ,ךע ,ךע ."יתמ ,יתמ ,יתמ ?ןויצב ךולמת יתמ ,ייברעד

 ? סָאװ ףיוא ? למיה ןיא ץלַא

 "טנַאה רערַאד רעד טימ טכַאמעג ,ןגיוא יד טנפעעצ טיירב טָאה דיסח השמ 'ר

 רעקיצילב ןייז ןוא ןלַארטש-ןוז עקיציּפש-ףרַאש יד ןלעטשרַאפ וצ לכעד ַא ךַאלפ

 : טיירב ןוא טייוו ,הביבס עקיגרַאב עצנַאג יד ןטינשעגכרוד טָאה קילב

 טליוו .השעמ ַא רימ ךיז טנָאמרעד ,הלואג רעד חוכמ ט'הנעט ןעמ זַא ןוא --

 יד ןוא .היהש השעמ ַא ךעליירג סָאד זיא ריא טליוװ ,לשמ ַא םתס סָאד זיא ,ריא

 טרָאד .רעפרעד עלַא יו ףרָאד ַא שממ ,קסניראשט ןיא ןפָאלרַאפ ךיז זיא השעמ

 רע טָאה ןסייהעג ,ןרַאדנערַא עלַא יװ רַאדנערַא ןַא עמשטערק ַא ןטלַאהעג טָאה

 יד םיא ןבָאה ױזַא ? אקמז סעּפע סָאװרַאפ ."אקמז; םיא ןעמ טָאה ןפורעג רָאנ ,ןמלז

 ,סעלורעױוּפ עמערָא יד ,ייז טימ ןעוועג רע זיא ןתוחמ רעטנָאנ ַא רָאג .ןפורעג ןלוצוה

 רע זיא ןכָאז יירד טימ זיולב .ייז טימ טרעדירברַאפ ןוא טכָאקעגסיוא ,ןלוצוה יד

 האמוט ןיא ןעגנַאגעג טשינ זיא ,רעטלמעג ַא ןעוועג זיא רע ,ייז ןופ שרעדנַא ןעוועג

 טימ ןעמַאזוצ ןזָאל ךיז רע טגעלפ ,םיארונ םימי ףיוא ,רָאי ןיא לָאמנייא ןוא ןיירַא

 םיא וצ טגעלפ ,רעמוז-ףוס ,לָאמ סעדעי .ןיירַא בושי ןשידיי ַא ןיא ענעדיי רעד

 ןעוו ןייז עידומ ,ן'אקמז ,םיא ןוא חלג רעשיפרָאד רעד ןעמוקניײרַא עמשטערק ןיא
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 אקמז טגעלפ ןַאד ןוא ,(הנשה שאר) "קָאר יװָאנ; רעשידיי רעד סיוא טלַאפ סע

 רעגניפ ענעגייא יד טימ טָאה ענעדיי ןייז .ןייֹרַא געוו ןיא ןייז ןיכמ ןעמענ ךיז

 שיוק רעד ןוא בוט-םוי ןשידיי םעד דובכל שיוק םענעשזָאגָאר ַא ןטכָאלפעגסיוא

 ןוא רעטוּפ-טנאמש ,סעברַא ןוא ,סעבלוב ,םימעטמ עלַא טימ טליפעגנָא ןרָאװעג זיא

 טָאה שיוק ןלופ ןטימ .טלעפעג טשינ ךיוא טָאה *קינטסוּפַאק ,, ןוא ,זעק רענעּפָאש

 .ןיירַא טָאטש ןיא ןזָאלעג ךיז עכיקמז יד טימ אקמז

 ןבָאה ערעדנַא סָאװ ןָאטעגכָאנ ןוא ,שודק םוקמ ןיא ןעמוקעגניירַא זיא אקמז

 ךיז ןבָאה ערעדנַא .ךיוא רע --- םיתילט יד ןיא טליהעגנייא ךיז ןבָאה עלַא .ןָאטעג

 יד ןופ ןענַאטשעגפױא ערעדנַא ןענייז ,טלקָאשעגכָאנ ךיז רע טָאה -- טלקָאשעג

 --- "ונילע, ייב ןעײּפשסיױא ןעזעג רע טָאה .ןענַאטשעגפיוא ךיוא רע זיא -- רעטרע

 רעצנַאג רעד טימ ,ןָאטעג ייּפש ַא רעבָא טגָאזעגטימ טשינ עקַאט קוסּפ םעד רע טָאה

 םענופ זיב ,רָאי ייב רָאי ןעועג גהונ ױזַא ךיז טָאה אקמז ,רוציקב . . . החיצר

 טיובעגסיוא טָאה הלהק יד ,בושי רעסיורג ַא ןרָאװעג לייוורעד זיא לטעטש םעניילק

 -םימי יד ףיוא טכַארבעגּפָארַא ןעמ טָאה ןזח ַא ןוא ,תראפתל לוש עסיורג עיינ ַא

 רעצרעה עשידיי יד ןענייז ןענוװַאד ןקידתוקיתמ ןייז ןופ סָאװ ,ןזח ַא --- םיארונ

 . . . רעסַאװ יוװ ןעגנַאגעצ

 רעד ןיא ץַאלּפ םענייש ַא סיוא-טפיוק ,הנשה שאר ףיוא ןרָאפוצ אקמז טמוק

 -- ןח רעד טגניז .גנַאזעג סנזח םעד ןיא ןכרָאהנײא ךיז טמענ ןוא ,לוש רעיינ

 ןיא סיוא םיצולּפ טכערב םורַא םלוע רעד סָאװ ,השק רעבָא זיא ן'אקמז .רע טגניז

 הסנרּפ ?ןענייוו רע לָאז סָאװרַאפ ,טשינ רע ןָאק -- ןענייווטימ רע ליוו .ןייוועג ַא

 רעד זיא בוט-םוי דובכל ןוא ,גונעג רע טָאה תחנ ,ףרָאד ןיא ָאד ,םשה ךורב ,זיא

 ןשטנעמ יד ןענייו עשז-סָאוו ָאט ,ןייש ױזַא טגניז אפוג ןזח רעד ןוא לופ שיוק

 ּפָאק ןשירעיױוּפ ןייז ןיא ןוא ,רעטשודיחרַאפ ַא אקמז טביילב ? רעדניק ךעלציּפ יד יו

 ךיז טיצרַאפ ןזח םענייש ןבילוצ ,קירעגנוה זיא םלוע רעד :קנַאדעג ַא ףיוא-טצילב

 טמענ עגרה ותואב ןוא .םלוע רעד טנייוו ףיורעד-תמחמ ןוא ,גנַאל-וצ ןענוװַאד סָאד

 ןרעטנוא טעקכָאיט סע ,קירעגנוה ךיוא עקַאט זיא רע -- ןענייוו ךיוא ןיילַא אקמז

 .+. עלעפעל

 טָאה רע זַא ,טעּפילכעצ ךיז טָאה אקמז .ליואוו ןוא טוג ןעוועג ץלַא ךָאד טלָאװ

 ןזח רעד .ךַאז ענדָאמ ַא ןעשעג רעדיוז רעבָא זיא ,ןייוועג ןטימ ןגיטשעגרעביא עלַא

 ,שרַאמ םענעטַאדלָאס ןקיטסול ַאזַא סעּפע םיררושמ יד טימ ןעמַאזוצ ןעגניז טמענ

 זיא .ןעגניזטימ קידרעפאה טמענ ןוא ןענייוו ןצנַאג םעד ןיא םלוע רעד טסעגרַאּפ

 זיא ןעמ ןעוו ,ןעגניז ךעליירפ סָאד ןעמ ןָאק יװ .רעקידלבלובמ ַא רָאג אקמז ןיוש

 םלוע רעד :ּפָאק ןשירעיוּפ ןייז ןיא ץילב ַא סעּפע טוט רעדיוו ןוא ? קירעגנוה-טיוט

 רע ןוא . . . הדועס רעטסעפ רעטיירגעגוצ רעד ןיא טנָאמרעד ךיז רעכיז טָאה

 ןטימ עקַאט ןוא םיא ףיוא טרַאװ סע הדועס ערעסָאװ ךיז טנָאמרעד ,אקמז ,ןיילַא

 ; קיטכיר ןוא רָאלק ױזַא ץלַא טרעוו ןיאקמז ןוא ,קינָאה ןיא טלגערּפעג *קינטסוּפַאק;

 רעד . . . !סטוג סעּפע ןעמוקסורָא טשינ לָאז סע ןכלעוו ןופ סטכעלש ןייק ָאטשינ
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 טָאה ףיורעד-תמחמ ןוא ,יששה ףלא םעד לקזיב ןענוװַאד סָאד עקַאט טיצרַאפ ןזח

 ,טסיירט לקיטש ַא ןַארַאפ זיא טרָאפ ,טנייוועגסיוא ענשזַאװ ךיז םלוע רעקירעגנוה רעד

 ןיא רעגנעל לסיבַא לייוורעד ךיז טלגערּפ רעביטש יד ןיא *קינטסוּפַאקק רעד סָאװ

 ךיז טלגערּפ רע רעגנעל סָאװ ,ַאזַא עבט ַא ןיוש טָאה "קינטסוּפַאק; רעד ןוא .קינָאה

 ףיורעד-תמחמ . . . רע זיא רעקידהיחמ ץלַא -- ןּפמורשעגנייא רערעמ טרעוו ןוא

 ןלַאפעג זיא ָאקמז זַא ןוא !ןעגנוזעצ ךעליירפ ױזַא םלוע רעקירעגנוה רעד ךיז טָאה

 ןעוועג טלָאװ *קינטסוּפַאקא םענעטאזעגנייא םענופ חיר רעד יװ זיא ,ןויער ַאזַא ףיוא

 ןוא ,ליומ ןופ ןפירטעג םיא טָאה ענילס יד ,רעכעלדזָאנ ענייז ןיא ןעגנַאגעגפיוא

 סיורג רַאפ ןשטַאּפ ןעמונעג רע טָאה ,רעטערב יד יו עטרַאה ,סעינָאלד עדייב טימ

 | ...החמש

 ןפולמײהַא ןזָאל וצ ךיז טיירג ןעוועג זיא ָאקמז ןעוו ,ןענירעד ןטימ ןיא ,ָאד ןוא

 רעדורפיוא רעיינ ַא ןעשעג רָאג זיא ,?קינטסוּפַאק, ןטלגערּפעגסױא-קינָאה ןייז וצ

 רעצנַאג רעד ןוא ,ךעלרעמָאי ױזַא טזָאלב רפוש רעד !רפוש תעיקת -- לוש רעד ןיא

 ןעמ ןוא טצכָא ןעמ ןוא טצפיז ןעמ קר ןוא ,קערש רַאפ טרעטיצ לוש ןיא םלוע

 ייב זַא ,ןייוועג טקיטשרעד ַא ךיז טגָארט לוש-רעבייוו רעד ןופ ןוא . . . טצכערק

 אקמז ןיוש ןָאק ָאד ןוא . . . תונמחר סיוא ץרַאה סָאד טשינ-רעיש טצַאלּפ ןיָאקמז

 ,דלָאג יװ קיטכיר :רעזייבעג ַא טימ ףיוא-טגנירּפש רע ,ןשרעהַאב רעמ טשינ ךיז

 ןוא ןעלגערּפוצנײיא ךיז רעגנעל לסיבַא ןטַאשרַאפ טשינ טעװ *קינטסוּפַאק,, םעד זַא

 טָאה ץלַא רעבָא .רעקַאמשעג ןייז רע טעװ ,רענעּפמורשעגנייא ןרעוו וליפַא רע לָאז

 רעד ןופ ןעיירענייוװעג יד ןוא תולפת יד ןוא תועיקת יד ביוא !רועיש ַא ךָאד

 וצ חוכ ןבָאה סע טעװ עשז-רעוו ָאט ,ףוס ַא ןָא ןעיצ ױזַא ךיז ןלעו לוש-רעבייוו

 ןבעלרעד טעוו ןעמ זיב זַא ,ןדע-ןג ןופ םעט ןטימ *קינטסוּפַאק; םוצ ךיז ןטרַאװרעד

 ...!!?המשנ יד סױרַא ,הלילח ,לייוורעד טעװ ,המחנ יד

 ,היהש השעמ ַא שממ סָאד זיא --- טקידנערַאפ השמ 'ר טָאה --- ,ריא טליוװ --

 . . . ונילע ןגי ותוכז רענישזיר ןקילײה ןופ לשמ ַא זיולב סָאד זיא ,ריא טליוו ןוא

 טלעטשעגקעװַא ךיז רענישזיר רעד טָאה ,רפוש-תעיקת םדוק ,הנשה שאר םוא

 ט'הנעטעג ןוא . .  לשמ ןקיזָאד םעד טלייצרעד ןוא םלוע לש ונובר ןטימ ן'הנעטסיוא

 -גנַאל רעד ףיוא ןטלַאהוצסיוא חוכ ןבָאהְד ָאד ןפרַאד ןדיי זַא ,רענישזיר רעד טָאה

 רָאג טשטיײטעגּפָא סָאד טָאה רענאלשימערּפ לריאמ יבר ןוא . . . הלואג רעטרַאגעג

 רעלענש סָאװ עז ,םלוע לש ונובר !*ךימע לארשי ןרק םרה ונכלמ וניבא; : טושּפ

 טיצ תולג רעד םירָאװ ,"ןרקק םענייר םעד ,"לארשי ןרק, םעד ןעװעטַארוצסױרַא

 ,קפס רעסיורג ַא זיא'ס זַא ,סיורג ױזַא זיא דובעישה לוע רעד ןוא גנַאל ױזַא ךיז

 ןוא ,ןייז בטומל ריזחמ ייז ,םיוג יד ןשיוװצ חויר ןכַאמ סעּפע ןלעװ ן'רימ יצ

 רעלענש-סָאװ טסלָאז זַא ,רעכיילג ןיוש זיא . . . תושודקה תוצוצינ יד ןעיצסױרַא

 ...!ךעלעדיי לסיב עטצעל סָאד ,"ןרק, םעד ןעװעטָארסױרַא
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 ןרַאדנערַא יד ןופ רשוייץילמ רעד  .ד

 -גרעב יד ןשיווצ ןגרָאברַאפ ףיט קינלָאמס בושי רעשיגרעב רעד ךיז טגיל

 ןופ סנסופוצ ,ןעטנוא : רעדלעוו ןסקַאװ ,ןעלסקַא עשיגרעב יד ףיוא ,ןביוא ,ןטלַאּפש

 יד ןעוו .ןשיווצרעד "לכעלעווק, סלאיחי טימ ךייט רעד שיצָאקש טמָארטש ,גרַאב

 -דלַאװ עליק יד ןיא ןטלַאהַאב וצ ךיז גרַאב ןרעביא ןעמ טכירק -- טנערב ןוז

 ךיז ןעמ טזָאל -- רעסַאװ-לַאװק גנולש ַא ךָאנ קיטשרָאד ןעמ טרעוו ,סנטָאש

 ןקילַאװק-רעטיול ןופ לסיבַא טּפוזעגנָא טָאה ןעמ זַא ןוא .ךייט םוצ ,ןטנוא רעטנורַא

 דמלמ ןעמונעג ןוא ,עיוואקלאב ןופ ךורב םירפא 'ר ןושל טימ סױרַא זיא ,םָארטש

 : ןרַאדנערַא עקידלפש יד ףיוא ןייז תוכז

 יברבו רעװָאנַאמיר ילעדנעמ יברב השעמ .השעמ ַא ןלייצרעד ךייא לע ךע ---

 ,םהה םימיב :אנשיל יאהכ השעמ יד ןלייצרעד םידיסח . . . רעצישטּפאר ילתפנ

 עלַא ןביירטרַאפ וצ הריזג ַא ןעוועג רזוג העשרה תוכלמ סָאד טָאה ןטייצ ענעי ןיא

 ןציז וצ דיי ןדעי רַאפ ןרסא וצ ללכב ןוא ,רעפרעד יד ןופ סערַאמשטערק עשידיי

 .הריזג רעד תמחמ רעדליּפעג ַא ןוא שער ַא ןרָאװעג זיא ,הנהו .רעפרעד יד ןיא

 ביוא ,ןעגנעהנָא ךיז ןעמ לָאז ןעמעוו ןיא ,הריזג ַא ןעײרשּפָא ףרַאד ןעמ זַא ןוא

 ? רודה קידצ םעד ןיא טשינ

 ילעדנעמ יבר ,קידצ ןקילייה םוצ ןעמוקעגניײרַא ןדיי-ספרָאד יד ןענייז ,םויה יהיו

 םוצ טנעה יד ןביוהעגפיוא רעװָאנַאמיר רעד טָאה .ונילע ןגי ותוכז ,רעווָאנאמיר

 ךָאד ןרעװ ןרַאדנערַא יד !םימשה ןמ סנ ַא שממ זיא סָאד; :טגָאזעג ןוא למיה

 ,הריזג ןייק טשינ זיא סָאד ןוא ,ןלציל אנמחר ,םייוג יד ןשיוװצ קידמשוגמ ןצנַאגניא

 ייב ןלַאפעג ןרָאװעג רָאג-ךעבענ ןרַאדנערַא יד ןענייז . . . *?!למיה ןופ סנ ַא רָאנ

 םעד ,רעצישטּפאר ילתפנ יבר וצ המחנ לקיטש ַא ןכוז ייז ןענייז ןפָאלעג ןוא ,ךיז

 זיא סָאװ ,רעצישטּפאר רעד זַא ,הנהו .הכרבל קידצ רכז ,דימלת סרעווָאנאמיר

 ,רעטרעוו סרעוװָאנַאמיר םעד טרעהרעד טָאה ,ןדיי רַאפ רשוי ץילמ רעסיורג ַא ןעוועג

 ,ווָאנאמיר ןייק ןרָאפעג זיא ןוא ןגָאװ םעד ןענַאּפש ןסייהעג תויהש םוש ןָא רע טָאה

 ןעוועג זיא סע .עקיאיינש ןוא עקיטסָארפ ןעוועג ןענייז געט ענעי ןוא ,םימיהו

 ,טנערבעג טָאה טסָארפ רעד .ווָאנאמיר ןייק ץישטּפאר ןופ געוו רערעווש ַא רָאג

 -טּפאר רעד זיא ףוס-לכ-ףוס .געטש ןוא געוו ןדעי ןטָאשרַאפ ןבָאה ןעיינש יד ןוא

 -רעבירַא רָאנ זיא רע יװ ,דימו .ןײרַא זיוה ןיא רעווָאנאמיר םוצ ןעמוקעגנָא רעציש

 טעב ַא ןיא טגײלעגנײרַא ךיז רע טָאה ,רדח ןטשרעדָאפ ןופ לעווש יד ןטערטעג

 .ןצפיז ןוא ןצכערק ןעמונעג ןוא ,געוו ןופ רענעריורפעג ַא

 ןצכערק יד דחוימ-רדח ןייז ןיא טרעהרעד טָאה ילעדנעמ 'ר זַא ןוא ,עומשכ יהיו

 ןגיל ןילתפנ 'ר ןעזרעד ןוא ,רדח ןטשרעדָאפ ןיא ןעמוקעגניירַא רע זיא ,דיי ַא ןופ

 ןייז וצ םולש טקערטשעגסיוא ,ןעגנַאגעגוצ ילעדנעמ 'ר זיא .טעב ןיא ןקידנצכערק ַא

 טָאה *? עצדרעס ילתפנ ריד זיא סָאװ; :טסגנַא טימ טגערפעג ןוא דימלת ןבושח

 ; ןצפיז טיִמ טקייוועגכרוד ןוא ןטלָאהעגניײא ,ליטש ןדער ןעמונעג רעצישטּפאר רֶעד
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 זיא גע רעד .הנכס תקזח ןופ סױרַא ןיוש ךיא ןיב רעטציא .ת"ישה טביולעג,

 רימ זיא סנ ַא ןוא ,ןענַאטשעגײב שממ רימ זיא תובָא תוכז .שממ ןכוסמ ןעוועג

 ךימ ןבָאה תוחוכ יד ןוא .תושפנ תנכס ,טּפַאכעגמורַא ךימ טָאה טסָארפ רעד ,ןעשעג

 א ןקישוצרעטנוא רימ ךרבתי םשה וצ ןייז ללּפתמ ןעמונעג ךיא בָאה ,ןזָאלרַאפ

 ןפיט ןיא ןעקנוזרַאפ ,עקזייה ַא ןעזרעד ךיא בָאה ןיע-ףרהכ .םימשה ןמ העושי

 ךיא בָאה . . . געוו ןטימ ןיא ןזָאלרַאפ ןיילַא ענייא טייטש עקזייה יד ןוא .יינש

 ןציז ךָאד ןָאק סע לייוו ? תומילשב זיא העושי יד יצ סייוו רעוו ,טכַארטעג טרָאפ

 ןזָאל טינ טעװ סָאװ ,געוו ןטימ ןיא עמשטערק רעקיזָאד רעד ןיא עשר ַא ,יוג ַא

 ,העושי יד ןעװעג זיא סיורג יװ רעבירעד ןוא ...?לעװש ןייז רעביא דיי ןייק

 רעקיצרַאה ,רערעיט ַא ,עמשטערק רעד ןיא דיי ַא ןפָארטעגנָא בָאה ךיא זַא

 טימ ןעוועג לבקמ ךימ טָאה רעמשטערק רעד ןוא .ךעלרע רעבָא טסָארּפ ,דיי-ספרָאד

 -סיוא רימ רעגעלעג םערַאװ ַא ןוא טיירגעגוצ רע טָאה סעמערַאװ ןוא ,הודח סיורג

 שממ ךימ טָאה רע .טקעדעגוצ ךימ ץלעּפ םענעגייא ןייז טימ וליפַא ןוא טעבעג

 טציז דיי ַא סָאװ ,ןעוועג זיא ,םימשה ןמ סנ ַא ,רעמשטערק רעד ,טעװעטַארעג

 "...געװ ןטימ ןיא

 . ... השעמ רעד ןופ ףוס רעכעליירפ רעד זיא סָאד ןוא ,בוט יכב םייסאו --

 ןגולק ןייז ןופ לכשה-רסומ םעד ןענַאטשרַאפ ךיילג טָאה רעװָאנַאמיר ילעדנעמ 'ר

 טגיילרַאפ ךיז ןבָאה ,דימלת ןטימ יבר רעד ,םיקידצ עדייב ןוא ,השעמ סדימלת

 לטב ןרָאװעג זיא ןדיי-ספרָאד יד ןגעקטנַא הריזג יד ןוא .הריזג יד ןכַאמ וצ לטב

 . . . לטובמו

 זיא ןוא השעמ יד טריפעגסיוא לענש טָאה עיוואקלאב ןופ ךורב םירפא 'ר

 .ןגיוושעג טָאה םידיסח אתורבח עצנַאג יד ,ןגיוושעג ליטש

 טָאה סולפ רענרעבליז רעד ,געוו ןייז ןפָאלעג זיא ךייט-גרעב רעקימָארטש רעד

 . . . ןגיוושעג ןבָאה םידיסח יד ןוא טשיורעג

 (שיאערבעה ןופ טצעזעגרעביא)

 רהוז ןופ ןוגינ ַא

 .א

 ןציילפרַאפ סעטע'יוג ןוא םייוג ,סעטרעיוּפ ןוא ןרעױּפ .לטעטש ןיא דירַאי ַא
 ןגױא ענדעשז טימ ןרעטשינ ,ןעמָארק עלַא ןיא ןיירַא ןקעמש ,ץַאלּפ"קרַאמ םעד

 סעּפע ףיוא ךיז ןלעטש ייז זיב ,ןיהַא ןוא רעהַא ךיז ןעיירד ,ךעלדייב עלַא רעביא

 , . . ּפָא
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 ענעדלָאג עכלעזַא סיוועג ?סָאװ ,*עדזַאג; רעד ךיז טשטניוו סָאװ ,עינַאּפ --

 . . . ןעז וצ סעכעלנע סעּפע זיא ץַאלַאּפ ןכעלגינעק ןיא רָאנ סָאװ ,ּפענק-טכַארּפ

 רעטומלרעּפ טימ לרעסעמ-ןשַאט ַאזַא סיוועג !ןעוװעג העוט טשינ ךיז בָאה ךיא ,ןיינ

 ףרַאש ,ןקוקוצנָא סָאד טרעוװו זיא סע ,לרעסעמ ַא ןופ עקצַאצ ענעטלעז ַא ,טקעדַאב

 . . . ןגייצרעביא ןיילַא ךיז *עדזַאג, רעד לָאז ,קיטַאלג ןוא

 ןענייז ךעלמעק עכלעזַא ,"וינעדזאג; ,רעייז עטיב ,ןיורק ישעבָאב ,ושוינַאּפ --

 ןרַאפ וליפַא גנוריצ ַא ,עלעגיּפש ןקיזָאד ןפיוא קילב ַא רָאנ טּפַאכ ! אצמנב טינרָאג

 . . . עקנילייו ַא טרַאװ ,הדיחי-תב סגינעק

 -- עלַא ,עלַא ,לדייב ןיא ךיז וצ הנוק ַא ןעיצוצניירַא טכוז רענייא רעדעי

 ,אקלז 'ר רעסיוא

 טייג סָאװיּפָאנק ןוא רפס םענעפָא ןייז ןיא רענעקנוזרַאפ ַא ךיז טציז אקלז 'ר

 עקיזָאד סָאד ןיילַא רענייא רע טלטיטַאב קידובכב ױזַא ,"םָארק יד, .םָארק יד ןָא םיא

 וצרעד ךיז טעּפעשט ןגער רעדעװטעי ןוא טניװו רעדעי סָאװ ,לדייב עטלדיוהעצ

 ןעגנָאהעגרעדנַאנופ אקלז 'ר טָאה *םָארק, רעקיזָאד רעד ןיא ,לת ַא סע ןופ טכַאמ ןוא

 ןענייז סָאװ סעליײשטַאפ רָאּפ ַא -- שטייט רעד זיא סָאד ,"הרוחס; .הרוחס ןייז

 רַאפ ןעמענוצ ייז לָאז (רענָאמ-רעייטש) *רָאטוקעזקע, רעד זַא ,טרעוו טשינ לָאמוצ

 . . . (רעייטש) *סעקטַאדָאּפ , עקידלוש יד

 ענייז ןופ טקעוועגרעביא ןרָאװעג זיא אקלז 'ר . . . טייצ יד דָאש ַא ,ייוו ,ייוו

 הלילחו סח !ןעשעג םיצולּפ זיא סָאװ .רפס םענעפָא ןייז ןיא עטמידעפרַאפ ,תובשחמ

 ןסירעגסױרַא םיא ןבָאה ,דירַאי םוצ ענערָאפעגנָא ,סעטרעױּפ ןוא ןרעױּפ יד טשינ

 ענעגנָאהעצ-ןפָא ןייז ןקוקנָא ןיילַא ךָאד ןענעק םינוק יד ,ייז --- ,ןיינ .ןענרעל ןופ

 ןויצנב סָאװ ,רעמ טשינ !ייז טימ ןבעגּפָא ָאד ךיז רע ףרַאד עשז-סָאװ ָאט ,הרוחס

 ,לביטש ןופ ךיז קידנעײגמײהַא ,ןעגנַאגעגיײברַאפ ָאד זיא דמלמ

 -רַאפ טימ סעּפע ןעמ טציז סָאװ ? עשז-סָאװ ,ונ ,אקלז 'ר ,ןגרָאמ רעטוג ַא --

 לרע רענעי ,םוא ךיז טקוק ,אברדא !דירַאי ַא טרָאפ זיא דירַאי ַא ? טנעה עטגייל

 , . . טשינרָאג טימ קעװַא זיא ןוא ,לדייב רעייא ןיא קילב ַא ןפרָאװעגנײרַא טָאה

 ןיא דמלמ ַא ןעד טייטשרַאפ סָאװ; .טשינ טרעפטנע ןוא סיוא טרעה אקלז 'ר

 טשינ לָאמנייק ךיוא ךיז רע טּפַאכ תודועס שולש וצ ,שיט סניבר םוצ ןוא *? רחסמ

 . . .ןשודיח וצ טשינרָאג םיא ףיוא ךיז זיא ,דמלמ ןויצנב ,ןיײרַא

 םענופ ןוגינ ןרעטנומ ַא טימ אקלז 'ר טמורב -- (םעד תמחמ) *ךכ ןיגב, ---

 , . . *ךכ ןיגב; --- טנַאה ןייז ןיא "רהוז, םענעפָא

 קיניײװנסיױא ףיוא טמורבעגכָאנ שיט םייב יבר רעד טָאה תודועס שולש תעב ןוא

 : שודקה *רהוז; ןופ רעקיטש עצנַאג

 ןמַאשַאב םיא רע טָאה ןענושארה םדא ןפַאשַאב טָאה אוה ךורב שודקה ןעוו --

 ,תומלוע עדייב רעביא הטילש יד רע טָאה םיא ןבעגעגרעביא ןוא .תומילשה תילכתב

 ןרעדינוצּפָארַא תלוכיב זיא שטנעמ רעד ,םדא .ןוילעה םלוע ןוא ןותחתה םלוע םעד

 דוס רעד ןוא .ןעלמיה עטסכעה יד זיב ןכיירגרעד וצ ןוא תומוהת עטספיט יד ןיא
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 רעביא ךיז ןייז וצ רבגתמ ,ןבעגעגרעביא ןרָאװעג שטנעמ םעד זיא תוגוודזה ןופ

 ,אבקונו ארכוד תניחבב ןענייז סָאװ ,םידרפנ עלַא ןייז וצ רבחמ ןוא םידוגינ עלַא

 ,וארבנ ןיפוצרּפ וד; ןבירשעג זיא סע יװ ,ןביוא ןוא ןטנוא ,תוינחור ןוא תוימשג

 ,(תודחא רעקידתומילש ַא ןיא ,ןפַאשַאב ןרָאװעג ןענייז ןפוצרּפ ייווצ) ?םילש אדוחיב

 ,טקידניזעג ןוא ןעוועג לקלקמ טָאה שטנעמ רעד ,םדא זַא ןוא ,חרס דכו ---

 ןרָאװעג זיא תומילש סָאד ,תוגרדמ ענייז ןריולרַאפ רע טָאה ,דלַאװעג ,דלַאװעג ,יוא

 עקירעדינ ,עכעלניילק ,"ןיחומד תונטק. זיולב זיא ןבילבעג ןוא טרעטילּפשעצ-ןסירעצ

 רעכעלרעמָאי-רעטיב ןייז ןיא שטנעמ רעד ןָא-טייג טסלָאמַאד טניז ןוא . . . תוגשה

 טעוװערָאה ,האירב רעד ןופ ןיורק יד ,"םירוציה ריחב, רעד ,שטנעמ רעד .שינעלגנַאר

 . . . ןטייקיטשינ וצ טבערטש ןוא ןטײקשירַאנ וצ טסולג רע ,ןכַאז עטסוּפ רַאפ

 קידנעטש טָאה רע ,טשינ טרָאפ זנוא טזָאלרַאפ ,ןמחרה בא רעד ,ךרבתי םשה רעבָא

 זיא םילהת ןקיליײה ןיא יו ,דסח ןייז ךָאנ ןרַאג סָאװ ,םיארי יד וצ ןגיוא ענעפָא

 ,"ודסחל םילחימל ,ודסחל םילחימלפ :טגָאזעג

 ןיא טליהעג זיא סָאװ ,טייקליטש יד ,רעצרעה יד ףיוא טסערּפ טייקליטש יד

 ןיא ןקנוטעג ןענייז ענייז ןצפיז יד רעבָא ,ךיז טצפיזעצ ןיײלַא יבר רעד .סנטָאש

 : ןוגינ ןלופסגנונפָאה ַאזַא

 . . .!ודסחל םילחימל ,ייא ,ייא ,ודסחל םילחימל ,ייא ,ייא ,ייא ---

 סניבר ו ןרעביא ,טנַאװ רעד ןטימ ןיא ,ןייא ךיז טכערב סנטָאש יד ןופ הטילש יד

 -לסילש ַא יו רעסערג טשינ לדער קיטכיל ַא .לדער קיטכיל ַא ףיוא-טרעטיצ ,שיט

 טסייר טלַאּפש-טכיל רעגנַאל ַא ,ןטײרּפשסיױא טייקיטכיל סָאד ךיז טמענ דלַאב .ךָאל

 טמענ שמש הנוי .ןשטרוקפיונוצ ךיז ןעמענ סנטָאש יד .ריט רעטנפעעג ַא ןופ ךיז

 הרונמ רעד ןיא ןוא ,טנַאה ןייז ןיא הרונמ רענרעבליז ַא טימ הלשממ יד רעביא

 - .טכיל-חלדבה ייווצ קידתועינצ ןרעטיצ

 :סעומש םעד טקידנערַאפ יבר רעד ןוא

 םעד ,גָאט ןקידתבש ןקיזָאד ןופ תוכז ןיא אקווד . . . אמוי אוההד םושמ ---

 ימי תשש יד ,ךָאװ רעד ןופ געט סקעז עלַא טשטנעבעג ןרעוו ,השודק החונמ םוי

 רעד יװ ,"אתונמיהמד אגרדב? זיא סע רעוו ,םעד תמחמ ןוא ,ךכ ןיגבו . . . השעמה

 חוכ םעד סייוו ,הגרדמ עכיוה ַאזַא טכיירגרעד טָאה סע רעוו ,טגָאז שודקה ?רהוז;

 . . . הכרב רעקידתבש רעד ןופ

 יבר רעד ."םינורחא םימ; טימ לסיש יד קעװַא קידתוזירז טקינייר שמש הנוי

 , "ונ --- ייח ובוטבוק :םעטָא םעד ּפָא-טיצ

 רעד ןיא רעבָא ,םערוטש טימ ןיירַא ךיז טסייר *םוחר אוהוא רעקידעכָאװ רעד

 זיא אקלז 'ר ,סעומש סניבר ןופ םעט רעכעלגנַאב-סיז רעד ץלַא ךָאנ טגנעה ןטפול

 טגנילק ןרעיוא יד ןיא רָאנ ,"הלדבה, סניבר ןיא ןייא ךיז טכרָאה רע ,םלוע ןשיװצ

 | ;ץפיז סניבר םעד ץלַא ךָאנ םיא
 , *ךכ ןיגבו ,הגרדמ ַאזַא וצ הכוז זיא סע רעװ ,ךכ ןיגבוש-- |
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 ןקידנעמוקנָא ןטימ יינספיוא טמעטָא לטעטש סָאד ,טכַאנייב טעּפש קיטשרענָאד

 דובכל ָאד טשינרָאג ךָאנ זיא סע .קיטעמוא זיא בוטש ס'יאקלז 'ר ןיא רעבָא .תבש

 טָאה ענייז העונצ השא יד .טירט עקיטסַאה טימ םורַא טזיירּפש אקלז 'ר .תבש

 ףױא ןרערט עטרעווילגרַאפ-טלַאק יד טימ ,שינעמעלקיץרַאה סיוא טלמירדעגנייא

 | ,םינּפ ןטשטיינקעצ ריא

 ,ליטש ,ןסַאלעג ןביוהעגנָא טָאה ןגער רעד .טציילפ ןגעד ַא ,טעּפש זיא העש יד

 אקלז 'ר .ןיירַא בוטש ןיא ךַאד םענעסירעצ ןכרוד ךיז טסייר ןוא רע טציילפ טציא

 ןטקנעברַאפ סניבר ןטימ רעטנוא:טמורב רע ןוא ,בוטש רעד רעביא ץלַא טזיײרּפש

 : ןוגינ

 . . . ודסחל םילחימל ,ייא ,ייא ,ייא ,ודסחל םילחימל ---

 טסייר טַאדלָאס רעשיאיוג ַא ,ףױא-טצַאלּפ ריט יד ,קיטסַאה ריט ןיא ּפַאלק ַא

 .ּפָאק ןרעביא ןפרָאװרַאפ קַאז ַא טימ ןיירַא ךיז

 !רעהַא לענש ביג ?בוטש ןיא סעליישטַאפ וטסָאה ,דיי וד גָאז !עיזדישז --

 םענרעדעל םעד רידַאנ טשער םעד רַאפ ,קיצניװ ךיא בָאה טלעג ! ןייז לָאז ,ןעצ ,טכַא

 ! םענ ,לטייב

 .ןקָארשרעד ךיז טָאה אקלז 'ר .ןיע-ףרהכ ןדנואוושרַאפ זיא טַאדלָאס רעשיאיוג רעד

 ,לטייב םענרעדעל םעד טנפעעג רע טָאה שפנ-תמגע סיורג סיוא ?ןעשעג זיא סָאװ

 לטייב רעד .תושגרתה ןופ טונימ ַא ?טרעװ סעּפע ןוכשמ רעקיזָאד רעד ןעד זיא

 רע לָאז ואוו רעבָא ,טַאדלָאס ןכָאנ ןפיול ליוו רע . . . תועבטמ טימ טּפָארּפעגנָא זיא

 ? ןגער-סקַאלש ןרעטנוא שינרעטסניפ רעד ןיא ןפיול

 טשינ אקלז 'ר טָאה ,בוטש רענעגנוזעצ-קידחחמש רעד ןיא ,תבש ןצנַאג ַא

 : ןוגינ סניבר םעד ןעמורב וצ טרעהעגפיוא

 . . . ייא ,ייא ,ייא ,ודסחל םילחימל ,ייא ,ייא ---

 (שיאערבעה ןופ טצעזעגרעביא)

0 ? ? 

 הדימ דגנכ הדימ

 .א

 דגנכ הדימ ןדעי טסעמ ךרבתי-םשה ,המלש ,ןופרעד ןינע רעד זיא סָאד --

 .ונילע ןגי ותוכז ,שודקה בוט-םש-לעב ןופ הלבקב רימ ןבָאה ױזַא ןוא . . . הדימ
 ןטימ טעמורַא טייג ךרבתי-םשה זַא ,"ךלצ 'ה קוסּפ םעד טשטייטעג טָאה רע

 שטנעמ םעד טיײלגַאב ןטָאש רעד יװ ױזַא ,לוכיבכ ,רענייז ןטָאש רעד יװ ,ןשטנעמ
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 טסָאה ,המלש וד ןמזילכ ,ןונ .םלוע ארוב רעד טוט ױזַא ,תועונת ענייז עלַא ןיא

 ןדעי וצ הקדצ טלייטעגוצ טסָאה ןוא ,טייל עמערָא טימ ןעוועג קדקדמ ליפוצ טשינ

 הסנרּפ טלייטעגסיוא ךיוא ריד ת"ישה טָאה ױזַא --- תושירדו תוריקח ןָא ,ךרצנ

 טָאה'מ ןוא ,"הבחרהו האלמה ךדימ, ןטעב רימ יװ עקַאט ,הבחרה ןוא עפש טימ

 ךיז טסָאה רעבָא תויה . . . תונובשח ענייד טקוקעגכָאנ ליפוצ טשינ למיה ןיא

 ,עבָארּפ ףיוא וטסָאה ןעמונעג ןוא ,םיסחוימו םילודג ךָאנ אקווד ןייז רדהמ ןעמונעג

 רעד טָאה ןַאד טניז --- ,דסח ןייד וצ יואר טינ זיא סע רעוװ ןוא יואר ָאי סע רעוו

 ןעמ זַא ןוא ,סָאמ רעקיבלעז רעד טימ ןטסעמקירוצ ןעמונעג ריד למיה ןיא עטַאט

 ,םישעמ ענייד עלַא ןופ רפס םענעפָא םעד ןיא ,תונובשח ענייד ןיא טקוקעגכָאנ טָאה

 אצמנב ןענייז סע זַא ,ןענופעגסיוא אמתסמ למיה ןיא ןעמ טָאה ,עטכעלש ןוא עטוג

 | . .. . המלש ,וד יװ ,םיכרצנ עבושח רעמ

 ,רעטרעדורעצ א ןענַאטשעג זיא המלש ןוא ,טצפיזעגּפָא ףיט טָאה יבר רעד

 ןופ טּפַאלקעג ןבָאה רענייצ יד .רענייב יד רעביא ןפָאלעגכרוד םיא זיא טסָארפ ַא

 ךיז ןרַאשוצסױרַא חוכ םעד ןעמענפיונוצ טנעקעג טשינ טָאה רע ,המיא ןוא דחּפ

 וצ טריפעגרעטנוא םיא טָאה ןיילַא יבר רעד ןענַאו זיב ,דחוימ רדח סניבר ןופ

 , . . ןָאט וצ הבושת שטנואוו ַא טימ טצפיזעגּפָא ןוא ריט רעד

 .ב

 ;ןפָאלרַאפ השעמ יד ךיז זיא ױזַא ,היהש השעמו --

 ,ךלמילא 'ר יבר םעד רעדורב ןייז טימ טדיישעצ ךיז טָאה אשוז 'ר יבר רעד

 .רעדנַאװ-תולג ןיא ןיילַא רענייא ןזָאלעג ךיז ןוא

 עקיטייז רעביא געוו ןייז טעווערעקעג אשוז 'ר יבר רעד טָאה ,וילגר תא אשיו

 ןײלַא רענייא רע זיא ןעגנַאגעג .רעפרעד ענעפרָאװרַאפ ,עטייוו וצ סעקשזעטס

 לכב יהיו .ןדיי אתורבח רעדעי וצ ןעוועג רבחתמ ךיז רע טָאה געוו ןרעביא דָאנ

 ןדעי ףיוא םוטעמוא ,לָאמ סעדעי ןעוועג גהונ ךיז רע טָאה ױזַא ןוא ,ואוב םוקמ

 סיורג ןייז ןיא ,למיה ןיא ןטַאט רעייז וצ לארשי ןופ רעדניק יד ןייז וצ ברקמ ,ץַאלּפ

 רעדעי ןָאטעגּפָא טָאה סע סָאװ ,תוריבע עלַא ןעוועג לבקמ ךיז ףיוא רע טָאה תווינע

 ,שינעלגָאװ רעגנַאל רעד רעביא טנגעגַאב ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,רענייא

 אשוז 'ר יבר רעד ןוא . . . דלַאװעג ,ייוו ,ייוו --- ,יתעשּפ ,יתיוע ,יתָאטח --

 טָאה ןכש ןייז סָאװ ,תוריבע עלַא יד לוק ןפיוא ךיוה ןענעכערסיוא ןעמונעג טָאה

 טנעײלעגּפָארַא יונעג ץלַא טָאה אשוז 'ר יבר רעד סָאװ ןוא ,ןלציל אנמחר ,ןָאטעגּפָא

 רעד טָאה ףיורעד ךיילג . . . תומיגּפ טימ לופ ,הרוצ רעטרימשרַאפ סמענעי ןופ

 וניב .ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ ןפָא ,ןייז הבושתב רזוח ןעמונעג אשוז 'ר יבר

 הריבע-לעב ןקידתמא םענעי וצ ןיירַא רעטרעװ עקידנסײרצרַאה יד ןענייז וניבל

 רעד ןוא ,הטרח ןוא השוב סיוא ןסָאלּפעצ זיא ץרַאה סָאד ,ןײרַא ןרעיוא יד ןיא

 . . . תומילשב ןָאטעג הבושת טָאה הריבע-לעב



 211 שטיװָאקשָאמ םירפא השמ

 ןייז ספות טנעקעג ןבָאה ןשטנעמ-ספרָאד עטבערגרַאפ עלַא טשינ רעבָא ,הנהו

 טשינ הלילחו סח לָאז סע ןוא ,אשוז 'ר ןיבר םענופ תוקדצ ןוא תווינע עקיזָאד סָאד

 ןעמונעג רָאג ייז ןופ עכנַאמ ןבָאה ,סעקינבושי עטסָארּפ יד רַאפ גורטק ןייק ןייז

 רענייא יו ,אזימרב ןעקנואוועגרעביא ךיז שיטָאּפש ןוא ,קידצ ןקיליײה םעד ןפיולכָאנ

 . . . עגושמ ,עגושמ : טגָאז

 עשיפרָאד ַא ןעמוקעגנָא טכייל אשוז 'ר ןיבר םעד זיא לָאמ עלַא טשינ ןוא

 .געוו ןפיוא אינסכא

 יג

 ןטערטעגרעביא אשוז 'ר יבר רעד טָאה ןגרָאמירפ םענייש ַא ןיא ,םויה יהיו

 עסיורג יד ןופ רענייא ןיא רעטכַאּפ רעכייר רעד ,סלרעב המלש 'ר ןופ לעוװש יד

 | .רעטיג עשיצירּפ

 םיכרד עשילרעטסיוא יד ךָאנ טקוקעגכָאנ ליפוצ טשינ טָאה רעטכַאּפ רעד המלש

 לקניוו ַא ןיא ןפָאלש טגײלעגקעװַא ךיז טָאה חרוא רעד .חרוא םענעמוקעג-שירפ ןופ

 טָאה חרוא רעד .ןײרַא גָאט ןפיט ןיא זיב ןפָאלשעג ךיז רע זיא -- ןוויוא ןרעטניה

 ןסייהעג םיא טָאה רעטכַאּפ רעד המלש רָאנ ,ןסע םוצ טגנַאלרַאפ טשינרָאג ןיילַא

 רעד זַא ןוא .רתוהו יד ןרעוו וצ טַאז ,הדועס עשירעיוּפ עטנוזעג ַא ןעגנַאלרעד

 .יתית יכיהמ זיא -- רעגנעל געט רָאּפ ַא ךָאנ ןטלַאהפיוא טלָאװעג ךיז טָאה חרוא

 רענייז חרוא סינכמ רעד זַא ,ןעוועג ןיחבמ טָאה אשוז 'ר יבר רעד זַא ,ונ

 ,םיכרד ענייז ןיא ןייג טרעטשעגמוא ךיז ןעק רע ןוא ,ליפוצ קדוב טשינ םיא זיא

 "ירחא .זיוה ןקיזָאד ןיא רעגנעל טייצ לקיטש ַא ןבילבעג אשוז 'ר יבר רעד זיא ---

 -תולג ןיא ןזָאלעגסױרַא רעדיוו ךיז טָאה אשוז 'ר יבר רעד יו ךָאנרעד וליּפַא ,ןכ

 ךיז ,זיוה ןיא ןרעטכַאּפ המלש וצ ןעמוקקירוצ טפָא רָאג רע טגעלפ ,ןיירַא געוו

 ,אינסכא עקידרקיע ןייז ןעוועג טלָאװ ָאד יוז ,ןעורוצסיוא

 ןליּפשוצ ןעמונעג קילג סָאד רעטכַאּפ םעד ןהמלש טָאה לייוורעד ,םייתניבו

 זיא ,"חילצי הנפי רשא לכבו, טגָאזעג זיא סע יו עקַאט ,ןפוא ןסיורג ַא רָאג ףיוא

 תוכז ןיא סָאד זיא רעמָאט-רשפא זַא ,קנַאדעג ַא ןיײרַא ּפָאק ןיא ןעמוקעג ןהמלש 'ר

 ןעמונעג המלש טָאה ,ונ ?םענייז חרוא ןקידהנושמ-דליוו ןשילרעטסיוא םעד ןופ

 םעד זַא ןוא ,ענייז גנעג ענדָאמ יד טימ חרוא םענדָאמ םעד ןייז דבכמ רעמכָאנ

 -עגּפָא םיא רעטכַאּפ רעד המלש טָאה ,תודיחיב ןייז טלָאװרַאפ לָאמַא ךיז טָאה חרוא

 ,דחוימ רדח םעד ,רדח ןטסנעש ןייז ןטערט

 יד

 ,ןסָאלפעג ךיוא לייוורעד ךיז ןענייז ןרָאי יד -- םימיה וכרא יכ יהיו

 ךיז טזָאל רעטכַאּפ רעד המלש זַא ,השעמ ַא לָאמַא ךיז טכַאמ --- םהה םימיבו
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 טָאטש וצ טָאטש ןופ טרָאפ רע ,ענייז םיקסע עסיורג יד תמחמ ןיירַא געוו ןיא ןײלַא

 .שטירזעמ :ךיז טפור סָאװ ,טָאטש-סלדנַאה רעקישיור רעד ןיא ןָא טמוק רע זיב

 םוטעמוא ןָא רע טפערט -- אינסכא עטוג ַא סעּפע רעטכַאּפ רעכייר רעד ,המלש טכוז

 ,םיבושח םישנא רָאנ ,ןעוועג סָאד ןענייז םיחרוא םתס טשינ .םיחרוא טימ טקַאּפעג

 רעהַא ןרָאפעגנָא ךיז ןענייז עלַא ןוא ,םינדמל ןוא םינבר ,םיריבג ןוא םיסנרּפ

 ןעמונעג רעטכַאּפ המלש טָאה ,שיאה לאשיו .שטירזעמ ןופ דיגמ ןקיליײה ןסיורג םוצ

 ַא יז תויה ןוא ,דיגמ ןקילייה ןופ םיכרד יד חוכמ ןשטנעמ יד ןייז שרודו רקוח

 ןטושּפ םייב ןגערפ ןעגנַאגעג רע זיא ,ןעוועג טרָאפ רע זיא קינבושי רעטסָארּפ

 ַא ךָאנ טמוק רענייא רעדעי זַא ,טסואוורעד ךיז רע טָאה ,הנהו ,טָאטש ןופ ןומה

 טלעפ :המלש ךיז ייב טכַארט ,ובלב רמאיו .דיגמ רעשטירזעמ ןקילייה ןופ הכרב

 ,ןכ-יּפילע-ףא ? דיגמ םייב הכרב ַא ןטעב ןייג לָאז ךיא זַא ,בוט לכ ןופ ןעד רימ

 הרוצ יד ןקוקנָא ןייג וצ עװַאקעשט ןעוועג ךָאד רעטכַאּפ המלש זיא ןגעווטסעדנופ

 | ,דיגמ ןקיליײה ןופ

 לחלחתיו ןעוועג זיא ,שרדמה תיב סדיגמ ןיא ןיירַא זיא המלש זַא ןוא ,הנהו

 ןסעזעג זיא דיגמ רעקיליײה רעד ,ןרָאװעג רע זיא טיוט םוצ ןקָארשרעד שממ ,דאמ

 ,ביבסמו .רעייפ םַאלפ ַא יו טרעקַאלפעג טָאה םינּפ ןייז ןוא שיט ןופ ןָא-ןביוא

 ןיא עטבעוושרַאפ ,םידימלת עלַא ענייז טצעזעגסיוא ןעוועג ןענייז םורַא ןוא םורַא

 םיכאלמ יד יו ןטכיולעג ןבָאה תורוצ עקיליה ערעייז ךיוא ןוא ,תומלוע עכיוה

 ןעוועג זיא ןעזרעד טָאה המלש סָאװ ,שודיח עטסערג סָאד ןוא ,אריו .למיה ןופ

 חרוא רענעי עקַאט קידתווינע-ליטש ױזַא ןסעזעג זיא שיט קע עמַאס ןיא סָאװ

 | . . . רעקידהנושמ רעד ,רענייז

 רָאװ עקַאט זיא סָאד ,ביציו תמא .ןעוועג ספות ץלַא המלש טָאה ןיע ףרהכ

 דיגמ רעשטירזעמ ןקיליײה ןופ דימלת ַא ךיוא זיא ןײלַא חרוא רענעי .רָאלק ןוא

 זיא ,רבדה עדונ ןכָא ,שדוח ןלופ ןיא הנבל יד יװ ןילַא רע טלַארטש רעטציא ןוא

 .ןרָאװעג רשעתנ רע זיא ,חרוא םענעי ןופ תוכז ןיא זַא ,קיטכיר השעמ יד עקַאט

 ןעמוקעג זיא רעטכַאּפ רעד המלש זַא רעבָא -- וחור וילא בש רשאכ יהיו

 ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא ךיז רענייז עינָאלד רעטרַאה רעד טימ רע טָאה ,ךיז וצ קירוצ

 רימ טבערגרַאפ ןוא עטַאװעשירַאנ יו :ןײלַא ךיז וצ ןגירשעגסיוא ןוא ןצרַאה

 ןטסנעלק םעד ןעוועג הנהמ זיולב טָאה רעטכַאּפ המלש ,ךיא !סע ןענייז סעקינבושי

 ,שיט ץיּפש םייב םיוק טציז סָאװ םענעי ,דיגמ רעשטירזעמ ןקיליײה ןופ דימלת

 ;הכרב-לזמ ןוא עפש עצנַאג יד ןײרַא זיוה ןיימ ןיא טגנערבעג סע טָאה רע ןוא

 ךָאד ךיא טלָאװ ,ּפָאק ןשירעױוּפ ןיימ ןיא לייא לסיבַא טַאהעג רעבָא ךיא טלָאװ ,ונ
 עלַא ךָאד ןטלָאװ ,ומצעבו ודובכב ,דיגמ ןקיליײה םעד ןייז וצ דבכמ-הנהמ טכוזעג

 ..."! רעשל ןיא ןעוועג רָאג טלָאװ החלצה יד ןוא ,רימ וצ טרעהעג ן'חרוק ןופ תורצוא
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 ענייז ןיא ןרָאפ וצ םייהַא ןוזּפחב טלייאעג ךיז המלש טָאה ,התיבה רהמיו

 -כַאּפ יד ,ותגוז ןייז טימ ךיז רע טָאה ןעוועג הצע לאוש ןוא ,ןירַא רעטיג ענעגייא
 העדב ןעוועג ןענייז ,עקרעטכַאּפ רעד טימ רעטכַאּפ רעד ,עדייב ,םהינשו .עקרעט

 םעד טימ ןייז וצ לּפטמ ךיז רעטַאמ ןוא ימ יד דָאש ַא ,ןבעל'כ ,זיא סע זַא ,תחא

 ךיז ןײלַא רעכליב זיא סע םירָאװ ,דיגמ רעשטירזעמ ןקיליײה ןופ דימלת ןטסנעלק

 םעד טנַאה רעטיירב ַא רָאג טימ ןייז וצ הנהמ ןוא שטירזעמ ןייק ןייז וצ חירטמ

 , . . ומצעבו ודובכב ,דיגמ ןקילייה

 קעװַא טפָא ץנַאג זיא רע .ןעוועג םייקמ ןוא טגָאזעג טָאה המלש ,השועו רמוא

 ןייז ןופ ןוא .ןטסעב ןוא ןטסנעש ןופ ,בוט-לכמ ןיהַא טריפעג ןוא שטירזעמ ןייק

 זַא ןוא .ןעוועג תעד-חיסמ ןצנַאגניא רע טָאה ,אשוז 'ר יבר םעד ,חרוא ןקילָאמַא

 לומתכ םיא וצ טשינ זיא רעטכַאּפ רעכייר רעד ,המלש זַא ,ןעזעג טָאה חרוא רעד

 רעסיורג ןייז ןיא רע זיא ,טרעקעגרעביא ןצנַאגניא ָאד ךיז טָאה סעּפע ,םושלש
 .אינסכא ערעדנַא ןַא ןכוז קעװַא תווינע

 טָאה ,עצנַאג תורצוא ףיוא טכירעג ץלַא ךיז טָאה רעטכַאּפ המלש ןעוו ,םואתּפו

 .ןָאטעגּפָא םיא ןופ ךיז טָאה לזמ סָאד שממ .ּפָארַא םוטיּפ ןטימ ןייג ןעמונעג רָאג םיא

 ןײלַא טװאורּפעג המלש ךָאנ ךיז טָאה תליחת .ןענורעגסיוא לענש זיא קילג סָאד

 ןקילײה ןופ תוכז רעד םירָאװ ,שינעלעטשרַאפ ַא זיולב זיא סָאד זַא ,ןטסיירט וצ

 ןעגנַאגרעד לענש רע זיא ,ונ . . . רעשל ןיא סיוועג ךָאד זיא דיגמ רעשטירזעמ

 טָאה םיוק-םיוק ןוא .ןויבא ןַא ןבילבעג רע זיא תורישע ןצנַאג ןופ .בצמה לפש םוצ

 ןענעפע וצ ידכ ,שטירזעמ ןייק טּפעלשרעד ןַאּפשעג ןעמערָא ןטצעל ןייז טימ ךיז רע

 ןכעלדנעטשרַאפמוא םעד ? ףיוא דײשַאב ןגערפ ןוא דיגמ ןקיליײה ןרַאפ ץרַאה ןייז

 . . . דוס ןסיורג

 ױ

 רעמערָא ןייז ןופ ןזָאלעגסױרַא רעדיו ךיז רעטכַאּפ רעד המלש טָאה ,אציו

 .שטירזעמ ןייק ןעמוקעגנָא זיא רע ןוא ,ךליו ,עקבונַאנ ףרָאד ןיא עקזייה

 ,דיגמ ןקיליײה ןרַאפ טנייוועגסיוא לוק ןכיוה ןפיוא ךיז טָאה המלש זַא ,רשאכו

 סָאד ןעוועג רתוּפ דיגמ רעד םיא טָאה -- ןצרַאה ןופ ץלַא ךיז טניײװעגּפָארַא ןוא

 . . . הלחתה רעד ןיא ,ןביוא טלייצרעד זיא'ס יוװ ,שינעטער

 (שיאערבצה ןופ טצעזעגרעביא)
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 ןסירעגרעביא טשינ ןזיא םעדָאפ רעד

 יא

 "טלעוו רעטשרע רעד ןופ לעוװש רעד ףיוא עטכישעג יד ךיז טָאה ןביוהעגנָא

 ,לָאּפָאנרַאט ןופ ןָאיַאר ןיא ,ווָאלזָאק :לטעטש שיצילַאג ַא םענייא ןיא ,המחלמ

 : םירוחב עשידמול יירד ןעמַאזוצ ןסעזעג ןענייז שרדמה-תיב ןשלטעטש ןטלַא ןיא

 ןיש זיא עלאנינח רעניילק רעד ,רע .עלאנינח רעניילק רעד ןוא לאקזחי ,אביקע

 ןעמ טָאה ןפורעג רָאנ ,רעקירעידןצכַא ןַא ,רוחב רעשּפיה ַא ןעוועג ךיוא ךעלטנגייא

 ,םירוחב שרדמה תיב יד ןשיווצ ןענרעל ןעגנַאפעגנָא טָאה רע לייוו ,רעניילק רעד םיא

 | .רעקשטעגנוי ַא רָאג ךָאנ

 טנרעלעג ןוא ןרהא םייח 'ר רעטלַא רעד ןסעזעג ךיז זיא רעביאנגעק לקניוו ַא ןיא

 ןגָאז ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג זיא טייז ַא ןָא טקורעגּפָא ."םייח חרוא רוט , רועיש ַא

 | ."שדייז רעד ןמלק, גלפומ ןקז ַא םילהת

 רענייש ַא ,לאיחי ךיז טזייװַאב סע ןוא שרדמה-תיב ןופ ריט יד ךיז טנפע

 שרדמה'תיב ןרעביא קילב ןייז רע טפרַאװ .הרוצ-לעב ַא ,ןַאמרעגנוי רעשידיסח

 | : רענעדירפוצ ַא סיוא טפור ןוא

 תיב ןיא ןדיי ןציז ךָאד ןוא סיורג זיא המימח יד ,םשה ךורב ,יתובר ,ונ ---

 , . . הדובעו הרות ןיא קסוע זיא ןעמ ןוא ,גנוי ןוא טלַא ,ערה'ןיע ןייק ,שרדמה

 םייח 'ר רעטלַא רעד טצפיזעגּפָא טָאה --- רענגיל ַא ןביילב ךיא לָאז יאוולה --

 ,עטלַא יד רימ ױזַא . . . עטצעל יד ןייז ןלעוװ רימ זַא ,ארומ בָאה ךיא -- ןרהא

 -- םירוחב עשידמול יד ןופ טייז רעד ןיא ןקנואוועגנָא רע טָאה -- עגנוי יד ייז יו

 . . . טקידנעעג ץלַא ךיז טָאה סע

 .ןגיוושעג ןוא ,ןלירב ענייז טכיררַאפ טָאה עדייז רעד ןמלק

 טרעפטנעעג-קירוצ דיסח רעד לאיחי טָאה -- ןדער טשינ ױזַא רָאט ןעמ ,יע ---

 ! םולשו סח ,ןדיי ייב ןרעוו ןסעגרַאפ טשינ טעװ הרות יד ,םולשו סח --

 יב

 .רעטעּפש ןכָאװ עכעלטע טימ

 ,ןשטנעמ עגנוי יד ןשיוװצ .עיצַאזיליבָאמ .רעטסנעפ ןרעטניה טייטש המחלמ יד

 ייווצ יד ךיוא ךיז ןעניפעג ,רעטילימ םוצ טריזיליבָאמ ךיילג ןרָאװעג ןענייז עכלעוו

 .לאקזחי ןוא אביקע -- םירוחב עשידמול

 עלַא ןעמענ דלַאב .לטעטש סָאד ןזָאלרַאפ ,עכעלגעמרַאפ רעמ יד ,תוחּפשמ לייט

 ,רעדניק ,ןעיורפ ,םינקז -- טפיול ץלַא .טרָאד ןופ ןפיולטנַא

 ןַאמרעגנוי רעשידיסח רעד ,לאיחי טָאה --- ףיולעג םעד ןטימ ןיא געוו ןפיוא

 :ןרהא םייח 'ר ןטלַא ןופ קילב ןכעלרעמָאי םעד טימ ךיז טנגעגַאב

 !טקידנעעג ץלַא ךיז טָאה סע ,לאיחי ,סע זיא ױזַא --
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 יב

 ןענייז עכלעוו ,ןדיי עשלטעטש עטרעדנַאװעגסיױא ןוא ענעפָאלעגרעביא יד וצ

 ןסורג ענעדיישרַאפ ןעגנַאגרעד ןענייז ,ךיירטסע-רעביוא ןיא ץעגרע ןרָאװעג לגלוגמ

 עמַאס רעד ףיוא טגיל סָאװ ,לטעטש םענעזָאלרַאפ םענופ ךיוא ןוא ,"טנָארפ? ןופ

 .עיניל-טנָארפ

 רעד ןופ רעגרע ןעוועג זיא הרושב ןייא .ערעטיב ןעוועג ןענייז ןסורג יד

 .רערעדנַא

 רעזייה עטנערברַאפ-טשינ יד ןוא ,טנערברַאפ ןצנַאגניא טעמכ זיא לטעטש סָאד

 ,טעדרָאמעגסיוא ןרָאװעג ןענייז -- ענעבילברַאפ יד .הברוח ַא יו טסוּפ ךיוא ןעייטש

 ...יאוו-ץעגרע טקישרַאפ ןוא טפַאשנעגנַאפעג ןיא טּפַאכעג ,ןטצעל םוצ זיב טבױרַאב

 עשידמול יד ייז ןשיװצ ,ןסָאשרעד ןרָאװעג ןענייז עקינייא ? טנָארפ ןפיוא ןוא

 עקיזָאד יד ןופ רױּפַאק ךיז ןלעטש ּפָאק ןופ רָאה יד .אביקע ןוא לאקזחי םירוחב

 .תורושב

 םורַא ךיז טיירד --- ןוחטב-לעב רעד ,ןַאמרעגנוי רעשידיסח רעד --- לאיחי ןוא

 . . . ּפָארַא ןעניז ןופ טשינירעיש טייג ןוא שינעלגָאװרַאפ רעד ןיא

 יד

 .רָאי-המחלמ עטשרע סָאד רעבירַא זיא סע

 ַא .םיהַא טושּפ םיא טביירט ןעמ .לטעטש ןיא םייהַא קירוצ ךיז טזָאל לאיחי

 | .ַאזַא הריזג

 טמענ ןעמ .תוחּפשמ לסיבַא ףיונוצ ךיז ןעלמַאז לטעטש םענערָאװעג-בורח ןיא

 .רעזייה יד ןטכיררַאפ ןוא ןעיוב םוצ ךיז טמענ ןעמ ,ןעניואוו םוצ תוכוס ןלעטש

 םינּפ סָאד .ןקידנקניה ַא ,ןע'נרהא םייח 'ר ןטלַא םעד ןּפָארטעגנָא טָאה לאיחי

 .םירוסי ןוא תורצ ןופ ,ןשטיינק עפיט-ףיט טימ טרעקַאעצ

 טלייצרעד ןוא טנייוועג ,טצכערקעג ,טצפיזעג טָאה ןרהא םייח 'ר רעטלַא רעד

 | :טנָאמרעד ךיז רע טָאה ףוס םוצ .ךס ַא

 רעד .ןקילגמוא עלַא יד ןשיװצ הרושב עטוג לקיטש ַא ךיוא ָאד זיא סע --

 ,םשה הצרי םא .עלחר ,לקינייא ןיימ טימ ןבירשעג םיאנת טָאה עלאנינח רעניילק

 .העש רעקידלזמ ַא ןיא הנותח יד ןייז טעוו ,הבוטל ונילע אבה תועובש ךָאנ דלַאב

 ןרָאװעג זיא שינעטסיװ ףיוא טשינ) "הארב והת אל; ןבירשעג טרָאפ טייטש'ס

 וצ ךיז יו טלכיימשעג ןרהא םייח 'ר רעטלַא רעד טָאה -- (טלעװ יד ןפַאשַאב

 .ןרעפטנערַאפ

 ,ייברָאפ ךעלדנע זיא הָמחְלִמ יִד
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 רעניילק רעד ןוא ןוחטב-לעב רעשידיסח רעד לאיחי ,ןרהא םייח 'ר רעטלַא רעד

 ,טחוש םעד ןמחנ 'ר ןייז לבָא-םחנמ ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז עלאנינח

 | :ןרערט ענעצלַאזעג טימ טנייוועג טָאה טחוש רעד

 -קעװַא ןזומ יז לעװ ךעי ? רעטכָאט ןיימ טימ ןייז רעטציא טעוװ עשז-סָאװ ---

 ןופ ןסקַאװסױרַא טשינרָאג סיוועג טעװ ָאד .םיבורק עניימ וצ ,עקָארק ןייק ןקיש

 עקיצנייא ןייק !רעטכעט ערעזנוא עלַא יו ,הער תוברתל סױרַא יז טעװ ָאד ,ריא

 ןגעוו ןטכַארט וצ טייצ יד ןעמוק טעװ סע זַא ןוא ,טייקשידיי ייב ןביילב טשינ טעוו

 ,טרָאד ,טרָאד רעבָא . . . ןלעװ יז טעװ ,חלוגמ ַא ,יוג ַא ? ןגעווטריא רַאפ ךודיש ַא

 -- -- עקָארק ןיא
 םיא ןעוועג טשינ זיא רענייק ןוא טצכערקעג ןוא טצפיזעג טָאה טחוש רעד

 | ,ןטסיירט וצ
 םיא זיא סע .החמש-לעב ַא ןרָאװעג עלאנינח רעניילק רעד זיא ךָאנרעד ץרוק

 | .לזמ וצ ,לגנוי ַא ןריובעג
 ,הילדג : ןבעגעג ןעמָאנ ַא םיא ןעמ טָאה תירב ןפיוא

 עדייז-רעטלע רעד הנווכ סיורג טימ טגָאזעג טָאה --- "היהי לודג ןטקה הז; --

 | | .ןרהא םייח 'ר
 לכיימש ַא טכייל ךיוא ןוחטב-לעב רעשידיסח רעד לאיחי ןיוש טָאה ָאד ןוא

 : תוקפס ערעטיב טימ טּפַאזעגנָא ןעוועג ןיוש זיא לכיימש רעד ןוא ,ךיז וצ ןָאטעג

 יו ?קישטנַאמרעגנוי רענעדייז, ַא ןעוועג לָאמַא ךיוא ןיילַא ןיב ךיא ,טע --

 .. . סייוו רעוו רָאנ ,*ידידיל !יה םרכ; ... רע

 ף

 .רעטעּפש רָאי קילדנעצ ַא ,גָאט-טסברַאה רעקידנגער ַא

 עטסטלע יד ןופ רענייא הרובק וצ טכַארבעג ןרָאװעג זיא גָאט ןקיזָאד ןיא

 ןטוג? ןופ געווקירוצ ףיוא .סלרעס קחצי ,ןשיה רוד ידירש יד ןופ ,לטעטש ןיא ןדיי

 ,שרדמ-תיב ןטלַא ןיא ןיירַא םיוולמ עקינייא ןענייז *טרָא

 יװ דיי ַאזַא וליפא -- ןפורעגּפָא רעצימע ךיז טָאה -- ןידבאד לע לבח --

 . . . תוינשמ קרּפ ןייז זיולב .ןריובעג טשינ רעמ טרעוו סלרעס קחצי

 "ידיסח רעד לאיחי טצפיזעגּפָא לָאמ סָאד טָאה -- הכרבל ונורכז ,עדייז ןיימ ---

 טגעלפ ױזַא ,"אב רודו ךלוה רוד; ,ןהנעט רדסכ טגעלפ --- ןיילַא ןוחטב-לעב רעש

 .רעהַא טשינ ,ןיהַא טשינ . . . "עמ עינ ,עב עינ, ?טנייה רעבָא ,לָאמַא ןהנעט ןעמ

 . . . טלעוו עטיירדרַאפ ַא ,ַאזַא רוד ַא .טשינרָאג טימ טשינרָאג

 ,ןגיוצרַאפ גנַאל ךיז טָאה סעומש רעד * |
 םעד םייהַא טײלגַאב טָאה ,רענעגָאלשרעד ַא ןיילַא טשינ-רעיש דיסח רעד ,לאיחי

 .ןע'נרהא םייח 'ר ןטלַא

 ,ןמחנ 'ר --- טנָאמרעד ךיז ךעלדנע לאיחי טָאה --- סעיינ סעּפע ָאד טרָאפ זיא סע

 ןיא טנרעלעג טרָאד טָאה יז .עקָארק ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רעטכָאט סטחוש םעד
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 -ארי ַא ןוא םכח-דימלת ַא ,רוחב ַא ןתח ריא רַאפ ןבילקענּפָא טָאה רע ."בקעי תיב;

 ןקעדוצ סיוועג טעװ ,הלכ יד ,יז ןוא ,תואיּפ טימ לדרעב ַא טגָארט ןתח רעד .םימשי

 . . . ּפָאק םעד

 :ןרערט ןסָאלפעג ןענייז ןגיוא סנטלַא םעד ןופ

 רעד . . . שרעדנַא ןצנַאגניא טלעטשעגרָאפ עלאנינח ןיימ רימ בָאה ךיא ןוא --

 ,לודג ַא ןייז עקַאט ,םשה תרזעב ,דלַאב טעװ ןוא רעטנוא טסקַאװ הילדג רעניילק

 ןקיש ןוא ,הסנרּפ רעד טימ טכָאקרַאפ זיא עלאנינח ? ןייז ךנחמ םיא טעװ רעוו רעבָא

 -לעב ןייק ןוא ,ָאטשינ ָאד זיא םירבח ןייק ןוא ,תלוכיב טשינ רע זיא הבישי ןיא םיא

 ...?ףוס רעד ןייז טעוו עשז-סָאװ ָאט ....ָאטשינ זיא ,ןייז וצ ףרַאד סע יו רועיש

 ןע'נמחנ ףיוא ןרהא םייח 'ר ןטלַא םעד טּפַאכעגמורַא טָאה האנק ןופ ליפעג ַא

 . .. טחוש םעד

 ז

 ַא ,םעדייא ןַא סלרעס קחצי ןגױצעגנײרַא ךיז לטעטש ןיא ךיוא טָאה לייוורעד

 ,דיסח רעפרַאש ַא ןוא דיגנ לקיטש

 שרעדנַא ץעגרע רע טָאה טניואוועג ןוא ,רעגרעב המלש 'ר רע טָאה ןסייהעג

 -כָאט ַא ,ליח-תשא ןייז רָאנ ,הבחרה ןוא הסנרּפ ןיא עקַאט ןוא טָאטש רעסיורג ַא ןיא

 הנמלא יד עמַאמ יד ןזָאל טלָאװעג טשינ טָאה ,סלרעס קחצי םענעברָאטשרַאפ ןופ רעט

 ןיא ןגיוצעגרעביא ךיז ייז ןבָאה -- ,ןרָאא עטצעל עריא טייקטנלע ןיא ןטסיװּפָא

 .הריד עקידובכב סלרעס קחצי ןעמונרַאפ ןוא ןיירַא לטעטש

 ,דיגנ רעד המלש 'ר ,בשות רעיינ רעד טָאה -- ליואוו ןוא טוג זיא ץלַא --

 רעניילק ןיימ !לטעטש ןיא ת"פג ןופ דמלמ ַא ךָאד ףרַאד ןעמ רעבָא -- טהנעטעג

 ! ךיא ףרַאד רועיש-לעב ןטוג ַא ןוא ,הווצמ-רב ַא טשרָאקָא טרעוו למייח

 -עג הנותח טָאה טחוש רעד ןמחנ זיב -- טהנעטעג בשות רעיינ רעד טָאה ױזַא

 םעדייא סטחוש םעד ,לרעב ,טסַאג רעיינ רעד ןוא ,ענייז רעטכָאט יד לזמ וצ טכַאמ

 טימ ןויעב רועיש ַא ןענרעל וצ ןעוועג םיכסמ "תוכרב עבשק יד ךָאנ דלַאב טָאה

 המלש 'ר למייח ןוא ,סעלאנינח םעניילק םעד הילדג ,ךעלגנוי עדנסקַאװרעטנוא עדייב

 . . . סדיגנ םעד

 .ח

 ,לטעטש ןיא גָאט-דירַאי ַא ןעוועג זיא סע

 "-וצּפָא ןעוועג םידקמ ךיז טָאה לָאמַא ןופ ןוחטב-לעב רעשידיסח רעד ,לאיחי

 זיא רע .דירַאי םוצ ןלעטש ךיז ירפרעדניא דלַאב ןענעק וצ ידכ ,המכשהב ןענווַאד

 ךיז טָאה ןרהא םייח 'ר רעטלַא רעד ןעוו ,םיקסע יד ןיא ט'דורט'רַאפ רָאג ןעוועג

 שרדמה:תיב ןטלָא ןיא טּפעלשעג דלָאװגב םיא ןוא ןגיוא ענייז רַאפ ןזיוװַאב גנילצולּפ

 | | ,ןײרָא
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 ןט'דורטירַאפ םעד ןזָאלּפָא טלָאװעג טשינ רעטלַא רעד טָאה -- ,עז ןוא םוק --

 !עז ןוא םוק --- לאיחי

 .שרדמה'תיב םוצ ןעגנַאגעג ןענייז עדייב

 -ארמג רעד .ןוגינ-ארמג רערעטנומ רעד ןגנולקעגּפָא טָאה סנטייוורעד ןופ ךָאנ

 ,םיא ןָא ןסעגרַאפ ןצנַאגניא טַאהעג ןיוש טָאה לטעטש סָאד סָאװ ןוגינ

 ןייא ןופ ןסעזעג זיא שיט ַא ייב .שרדמהתיב ןיא קיניײװעניא ןירַא ןענייז עדייב

 טימ למייח -- טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא םעדייא סטחוש םעד ,לרעב --- טייז

 ,ןהילדג

 , . . יוא ,יוא ,ישא 'ר ביתמ ,יוא ,יוא ,ישא 'ר ביתמ ,יוא ,יוא --

 !ײנסָאד ןופ טבעלעגפיוא טָאה ןוגינ-ארמג רעטלַא רעד

 סיורג טימ .טרָאװ ןייק ןדערסיוא טנעקעג טשינ טָאה ןקז רעד ןרהא םייח 'ר

 : ןסירעגסױרַא ךיז ןופ רע טָאה גנוגנערטשנָא

 . . . "וערז יפמ חכשת אל יכ; ,ןבירשעג טרָאפ טייטש סע זַא --

 --- לָאמַא ןופ תובהלתה רעשידיסח רעד טימ ןדנוצעגנָא קירוצ ךיז טָאה ָאד ןוא

 : ןוחטב-לעב רעד ,לאיחי

 ןטימ לייוו ,ןוחטב םעד ןרילרַאפ טשינ לָאמנייק דיי ַא ףרַאד עקַאט רַאפרעד --

 : םילהת ןיא טגָאז ךלמה דוד יו ,למיה ןופ דסח רעד טקעוװרעד טרעוו ןוחטב ןופ חכ

 ..."והנבבוסי דסח 'הב חטובהו;

 (שיאערבעה ןופ טצעזעגרעביא)

 לשמנ ַא טימ לשמ ַא
 ַא רענייז ןעמוקעג לָאמַא זיא ,ונילע ןגי ותוכז ,ןיבר רעװָאקטרָאשט ןטלַא םוצ

 -רעטניוו ַא ןיא סע זיא ןעוועג ,ווָאנאמיר ןופ רתלא 'ר רעצרַאװש רעד ,םסרופמ דיסח

 רעד רעביא טרעיוהעג טייקידסיעכהל-וצ רעקיצנַאלג ַא טימ טָאה טסָארפ רעד .גָאט

 טלַאטשעג ןיא ןביוש-רעטצנעפ יד ןופ ןגירשעגּפָארַא רע טָאה טרפב .האירב רעצנַאג

 "טיוט רעסייוו ןופ לגענ עקידנזיּפשכרוד טימ ןעמולב-זייא עקידהנושמ ײלרעלַא ןופ

 ,טלעק

 רתלא 'ר טָאה --- ונילע ןגי ותוכז ,עלעדנעמ 'ר רעקילייה רעד ,עדייז ןיימ ---

 , . . "םיעשר;? :ןפורעגנָא ןביוש יד ןופ ךעלמילב-טסָארפ יד טָאה -- טגָאזעג ליטש

 -מערַאװ -- טעװעקַאטָאּפ קיטפַאהבעל יבר רעד טָאה -- ! םיעשר ָאי ,םיעשר --

 הקדצ שמש; :קוסּפ רעד טגָאז ױזַא .םיקידצ תניחבב ,ןוז תניחבב זיא תומימח ,טייק

 ,המשנ רעד רַאפ גנולייה ַא ,ףוג ןרַאפ גנולייה ַא ,גנולייה זיא ןוז יד ,"היפנכב אפרמ

 םיעשר? .ָאי .תוומה םויב טלוש זיא הרירק יד ? הרירק ,טלעק יד ,טסָארפ רעד רעבָא



 449 י י שטיװָאקשַאמ םירפא השמ

 ייז תעשב וליפַא ?ןבעל ַא ךיוא . . . "םהייחב, ױזַא ,ױזַא ."םיתמ םיאורק םהייחב

 ? רתלַא ,ןעמ טוט עשזיסָאװ ,ָאט .םיתמ תניחבב ךיוא ייז ןענייז ,תוקחוש םינּפ ַא ןזייוו

 ןעמ טרעוו ױזַא יו ? םיעשר יד ןגעקַא ןָאט וצ טגָאזעג עדייז רעד ריד טָאה עשז-סָאװ

 טּפַאכ הרירק יד זַא ,ךיז ןטלַאהַאבסיױא ןייק טשינ ןיוש טפלעה'ס זַא ? רוטּפ ייז ןופ

 ...?ןביוש"רעטצנעפ עטעוװעטיקרַאפ ןוא סנדָאל עטכַאמרַאפ יד ךרוד ןיײרַא ךיז

 בוטש יד ןוא שיט ןפיוא טרַאּפשעגנָא םיא ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה יבר רעד

 .טייקליטש רעקידארומ ַא ןופ ןרָאװעג טשרעהַאב זיא

 ןָאט וצ ךיז טימ סָאװ קידנסיװ טשינ ,ןָאצ ַא ןיא ןָאצ ַא טקַאהעג טָאה ןרתלַא 'ר

 ,דחּפ רַאפ

 קזוח רעקיכעטש ַא ,ןרָאװעג רעקידמיואמ ןענייז ןביוש עקידנצירּפשיזיײיא יד

 -- -- ייז ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה

 : ןפורעגסיוא לוק ןטסעפ ַא טימ טָאה יבר רעד ןוא ,טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה'ס

 עפש ַא ךישממ זיא'מ ,גנַאל ױזַא טצייה ןעמ ,ןַארַאפ זיא הצע ןייא ,רתלא; --

 -תזיחא זיולב זיא ןוא טשינ תושממ ןייק רָאג טָאה סָאװ ,תועשר סָאד זיב ,תומימח

 טעו -- ךעלעמילב-זייא יד ףיוא קידנזייוו -- שינדנעלברַאפ-ןגיוא ַאזַא-טָא ,םיניע

 ןילכ םהו; ,תומימח ענעגייא סָאד ןקרַאטש רָאנ :ןענורעצ ,ןייגעצ ןיילַא ךיז ןופ

 . . . "7! םהילאמ



 ןהכה הידבוע
 ןַאק דוד

 ,וַאכָאטסנעשט ןיא ןריובעג
 (1908) ה"סרת

 ,רעגַאל רעקסישזראקס ןיא ןעמוקעגמוא

 (1943) ג"שת

 גנובַאגַאב ענעטלעז ַא ןזיטעגסיורַא רע טָאה טײהדויק רעירפ ןיז ןופ

 טָאה רעמעפש .תופסות טימ ארמג טנרעלעג רָאי פ וצ ןױש טא

 :ָאטיוא סלָא ןוא םידומיל עכעלטלעװ ףיוא ךױא ןפרָאװעג ךיז רע

 הביבס רעד ןיא ןגױצרעד .ןעמאזקע'סטײקפײר 8 טגײלַאב טְסשדיד

 (טנַאקירבַאּפ רעכײר ווא דיסח רערעדנַאסקעלַא ןַא) רעטָאּפ ןייז ןופ

 ךיז ןוא ךרד סםענעגײג ןַא ףױא ןעמוורַאפ ךָאנרעד ךיז רע טָאה

 עמיױט, רענַאמוא יד ןופ אתורבח רעמערָא רעד ןֶא ןסָאלשעגנָא

 :ַאלסַארב ןמחנ יר ןיא טפיטרַאּפ ךיז ןרָאי ענײז עלַא ןוא "םידיסח

 ךיז רע טָאה ןַאמסטפעשעג רעכײרגלָאּפרעד ַא ןײלַט .םירפס סרעװ

 ןרעטווא .ןעמעלבָארּפ עשיּפָאזָאליפ'שירַארעטיל טימ ןבעגעגּפָא ליפ

 ,ןעגנולײצרעד טכעלטנוּפערַאּפ רע טָאה 'ןהכה הידבועג םינָאדװעסּפ

 .ןרעפ ןעײרפ ןיא סעיצַאזיװָארּפמיא עשירעטכיד ךיוא יה ןעײסע

 ,"טַאלבגָאמ, ןיא טעברַאעגטימ טָאה רע .שיאערבעה ןא שידײ ןיא

 .א .א רעטעלב'טוגוי עשיססָאדָאטרָא ,לָאורושזבסעי:תיב ,"ונכרד.

 :סידוגַא ןופ רָאטקַאדער טימ ןעװעג רע זיא טײצ רעסיװעג ַא רַאפ

 ךיױא זיא רע .עשרָאװ ןיא '"וטכרד, טַאלבוכָשװ ןשיאערבעה ןשיט

 1936 טניז ."גנוטיײצ רעװָאכָאטסענשטא רעד טימ ןדנוברַאּפ ןעװעג

 טקישרַאפ רע זיא 1942 ןיא .װָאכָאטסנעשט ןיא טבעלעג רע טָאה

 זיִא טרָאד א טסישזורַאקס רעגַאלסטעברַא ןשיצַאנ ןיא ןרָאװעג

 ןופ געט'חספ יד ןיט החפשמ ןיײז טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא רע

 .(1943) ג"שח
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 ןהכח םהידבושע

 שרדמה -תיב ןיא רועישיטכַאנ ַא

 .א

 ,באב רשע השמח

 שרדמה-תיב סָאד טנייה זיא ךָאד ןוא .טכַאנ-רעמוז ,עכעלטנייוועג יו ,עצרוק ַא

 ךעלמייה ַא .טצעזַאב טכידעג ןענייז ןשיט עלַא .טקַאּפעג לופ ,ןטכױלַאב לעה

 .באב רשע השמח זיא סע .טפול רעד ןיא ךיז טליפ שיורעג ןוא טייקרעטייה

 ךיז ןביוה ,םישדח:רעמוז עסייה יד ןופ הקספה רעגנַאל רעד ךָאנ ןעוו ,גָאט רעד

 .שרדמה תיב ןיא םירועיש-טכַאנ יד רעלוגער יינסָאדנופ ןָא רעדיוו

 עצנַאג יד ,טלעטשעגוצ טנייה ךיז ייז ןבָאה עלַא .שרדמה תיב סָאד זיא לופ

 ,רע .ָאד זיא ,רעכיוה רעד לדנעמ-לארשי וליפא .רענייק טשינ טלעפ סע ,הרבח

 זיא רָא'ס יו סיורג ױזַא טָאה ,"רעגערט-ןטשרַאב; :םיִא טפור "הרבח: סָאװ

 ןעמענרַאפ וצ ךיז רעמ טשרעביל דימת טָאה רע .טנפעעג טשינ טעמכ ארמג ַא

 ,""אתנכשמ, א ןצימע ןביײרנײרַא ןפלעה וצ ,לשמל :"סעיסעפָארּפ עיירפ, טימ

 -טּפיוה יד ןוא ,"הלווע עשידייא ַא רַאפ םיצקש יד טימ ךיז ןענעכערּפָא רעדָא

 .םלוע ןצנַאג ןרַאפ על'הדועס ַא ןטיירגוצנָא ךַאז

 ַא טיג ,רעטציהרעד ַא ,רעטעּפָאסרַאפ ַא ןירַא טלַאפ ,לדנעמ לארשי ,רע

 טיצ ןטרָאד .לרעמעק-לקניוו םעניילק םוצ וצ-ףיול ַא ןוא ,ריט יד טיירב ףױא-לַארּפ

 טצונ סָאװ ,לטַאלַאכ טעװעקַאילבעגּפָא ןוא טצונעגּפָא-גנַאל ןייז ךיז ןופ ּפָארַא רע

 דָארג .ןכיורבעג רָאנ ןָאק הירב עקידעבעל ַא סָאװ ,קעווצ ןדעי וצ קידנעטש םיא

 םיא ןעמ ןעק ,לטרַאג ַא טימ ןדניברַאפ סָאװ ,קַאז-ביור סלַא םיא סע טצונ טציא

 ,..הזה-םלוע ןופ בוט-לכ טימ ןליפנָא

 ענייז טימ רעביא קנואוו ַא ךיז טיג "רעגערט-ןטשרַאב, רעד לדנעמ-לארשי

 ,ךיילג טייטשרַאפ הרבח ."םינטק םילעוש יד ייז טפור ןיילַא רע סָאװ ,סרעפלעה

 למייחג :ךָאנ םיא ןעיצ דלַאב ןוא ןטעב טשינ ךיז ןעמ טזָאל ,טניימ ןעמ סָאװ

 ."ער"עגּפ עלעסָאי, ןוא "םינּפ-תוזע לרעב, ,"תיחשמ

 ָאד רָאנ ."טעברַא, ןייז וצ רעטייוו לדנעמ-לארשי טפיול רעטעװערָאהרַאפ ַא

 ,דיסח רעקצָאק ןטלַא ןופ ןגיוא עקידנענערב-קיזיּפש יד טימ ךיז רע טנגעגַאב

 .ןעקשטיא 'ר

 טביילב ,םיסדנוקישרדמ-תיב עלַא ןופ ךלמ רעטניורקעג רעד ,לדנעמ-לארׂשי

 רעד רָאנ .ןגיוא-ליוק עקיד'תוחקּפ עשידיסח יד ןופ רעטירבענּפָא ןַא יו ןייטש

 ןָאט ןשירעבעגרַאפ ַאזַא טימ לכיימשעצ ַא ןיילַא ךיז טוט דיסח רעפרַאש רעטלַא

 רעד ךעלדנעטשרַאפ טוג ץנַאג אקווד זיא ןיײלַא םיא סָאװ רענייא יו --

 :גערפ ַא רָאג טיג רע ןוא ,ערהירצי רעשירעפיטש-שירעלגנוי

 "ללדנעמ-לארשי ,ןיוש ןעמ טלַאה יו ,ונ ,ונע == |
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 טדניצ ץלָאטש רעשירעפיטש רעצנַאג ןייז .טרירעג ףיט סדנוק רעד טרעוו

 :ןָא קירוצ םיא ןיא ךיז

 "...!קידיײיל טשינ טייג ןעמ ! השקישינע --

 ,לדנעמ-לארׂשי ,טשינ רעבָא סעגרַאפ !הדימ עטוג ַא אקווד זיא תוזירזפ --

 ןפױלטנַא טשינ ןוא ןיירַא שרדמה:תיב ןיא ןּפעלש ןעמ ףרַאד ערה רצי םעד זַא

 "...ןענַאד ןופ םיא טימ

 "תיב ןרעטניה הרבח ןייז טימ ןרָאװעג םלענ רעדיוו רעבָא זיא לדנעמ-לארשי

 .דיסח רעקצָאק ןטלַא ןופ רעטרעו עטצעל יד טדעהרעד טשינ ןוא לצעלּפ-שרדמה

 יב

 "מוא וליפא טייצ ןייק רענייק טָאה טרָאד ,שרדמה:תיב ןופ ןשיט יד ייב ןוא

 סעלַא טציא טכָאק טרָאד ; ס'נתמו-אשמ ענייז טימ ןעלדנעמ-לארשי ףיוא ךיז ןקוקוצ

 ןענַאװ ןופ ,ןײרַא דָאס ןיא טנפעעג ןענייז רעטצנעפ יד .ןערב ןטימ עמַאס ןיא

 עקיטפוד טימ טשימעג ,טפול טכַאנ-רעמוז עקידנקיווקרעד ,עשירפ ַא ךיז טגָארט סע

 .ןעמולב-דלעפ ןופ תוחיר

 רעלעה ךָאנ .שרדמה:תיב ןופ ןּפמָאל-לגנעה עטלַא יד ןטכיול קיטכיל ןוא לעה

 עגנוי יד ןופ רעמינּפ עטמַאלפעצ ןוא עטציהעצ יד ןטכיול ייז ןופ רעקיטכיל ןוא

 רענעט ;רענעט ערָאלק ןוא עגנוי עקיטרַאנדישרַאפ ערעייז ןלַאש סע .םימכח:ידימלת

 יו ןוא עקידנגניז ,עקידיירפ ןוא עקירעיורט ,עקידרעפָאה ןוא עשילָאכנַאלעמ

 ןופ רעטעלב עטלעגרַאפ ןוא עטלַא יד רעביא ךיז ןביוה רענעט יד .עקידנענ

 -שינָאמרַאה רעקיברַאפ-ליפ ַא ןיא ףיונוצ ךיז ןטכעלפ ןוא ,םירפס ןוא תורמג יד

 .עינָאפמיס רענייש

 ,קאינש ַא יו טליונקעגפיונוצ ןוא טעשטרַאקעגנייא שיט קע םייב טציז טָא

 ןעמוקעגקירוצ סָאװ-טָא ;קינרסומ רעד עליועמש ,ךיז ןיא טלקיוװעגנייא ןצנַאגניא

 סעלַא ואוו ,שרדמה'תיב ןסיורג םעד ןיא רֹע טציז .הבישי רעקאדראוואנ רעד ןופ

 ץוח ַא רָאג יו ,םַאזנייא ױזַא ךיז רע טציז ןבעל טימ טדיז ןוא טכָאק םורַא

 טשינ טלעװ רעד ףיוא רעמ רענייק רָאג טלָאוװ ,ארוב םעד ,לוכיבכ ןוא םיא

 טלגנעלש ןוא ךיז טביוה סָאװ ,ל'כלוק קידנגָאנ ןייז טימ ךיז טנרעל רע .ןעוועג

 יו ,רעכעה לוק סָאד טייג לָאמַא סָאװ .קידנענייו-בלַאה ,קידנגניז-בלַאה ךיז

 קיטייו רעמ טימ ,טייקפיט רענעגרָאבדַאפ ַא סעּפע ןופ ךיז ןסירעגסױרַא טלָאװ סע

 :ץכערק רעמ ןוא

 יבר רמאד, . . .ייוו ,ייוו ,ייוו --- ? *ןידוי ינשב רצייו ,ייוו ,ייוו'ו ביתכד יאמ,, ---

 ....ייוװ ,ייוו ,ייוו ,"ירצימ יל יואו ירצוימ יל יוא יזפ ןב ןועמש

 זַא ,שידיי-טושּפ ףיוא ןיילַא ךיז סע טשטייטרַאפ ןוא קירוצ רע טייג טָא

 :םירבא עלַא ןיא שממ ךיז טסיגעצ'ס

 !?*רצייוע שטנעמ םעד ןפַאשַאב טָאה טיג ןעוו ,ןבירשעג טרעוו סָאװרַאפ ,, ---

 שטעווק ןקיכַאפ-יירד ַא טימ ;ץכערק ַא טימ סױרַא רע טגָאז טרָאװ עטצעל סָאד
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 םא וליפַא; זַא ,קידנגָאנ ןוא ךעלקיטייוו-קיצרַאה ױזַא ; "ייוו-ייוו-ייווע םעד רע טיצ

 ...טביוטשעצ-ןבירעצ ןרָאװעג ָאד טלָאװ ןייטש ַא וליפא ,"חומנ אוה ןבא

 טבעווש סָאװ ,הלאש רעד ןופ טייקפרַאש עצנַאג יד ןוגינ ןייז ןיא ךיז טליפ סע

 רעטציאיטָא ,ונ ,ןוקית ריא טכוז סָאװ ,המשנ ַא יװ ,שרדמה'-תיב ןופ ללח ןיא םורַא

 עטלַא סָאד לָאמַאטימ ןזייל וצ קשח רעד טרעקַאלפעצ ךיז שורּפ ןעגנוי םעד ןיא טָאה

 -טלּפָאד רענעגייא ןייז ןופ טדייל סָאװ ,ישונאה ןימ םעד ןופ שינעטער עקיבייא ןוא

 ,רעטייוו ךיז רע טמורבעצ .טייקנסירעצ רענעגייא ןייז ןופ טקינײּפעג טרעוו ןוא טייק

 :רעביא טרזח ןוא ןָאט םעד ּפָארַא טזָאל

 -- "יזּפ ןב ןועמש יברדכ . . . אלא;

 -כערק-קידנגָאנ ןוא עקיצרַאה-שידָאלעמ טימ לוק ןייז ךיז טגניזעצ דעדיוװ ןוא

 :הלפת רעקיד'שפנה:תוכּפתשה ַא וצ ךיילג ,ךעלכעלערט עדנעצ

 רימ טוט סע !ייוו ! יוא --- "ירצוימ יל יוא ,יזּפ ןב ןועמש יבר רמָאד; --

 רעפעשַאב רעד יוװ ןָאט ךָאד זומ ןעמ ... .!ייוו יוא ,"ירצוימ , לָאמנייא ,ייוו לָאמ ייווצ

 יִל יואו ,יואו ;ארובה ןוצר םעד ןָאט זומ ןעמ ,טנכייצעגנָא האירב ןייז ןיא טָאה

 ,טשינ טזָאל סָאװ ,ערה-רצי םעד ןופ "ירצימק רימ טוט ייוז !!ייוו ! ייוו --- ירצימ

 == -= -- ?םיי-י-י-מ-מ-שבש וניבא, םעד ןופ קעװַא טסייר ןוא טיצ ,טשינ טזָאל

 רע .דיסח רעקצָאק רעפרַאש רעד ,עקשטיא 'ר רעטלַא רעד טציז ןבענרעד

 'ר .ןוגינ ןקידנענייוו סרוחב-הבישי םוצ ךיז קידנכרָאהנײא ,רעטציא טגייווש ןיילַא

 יד רעטנוא ןופ ,ןקנופ טימ ןצירּפש ןוא ןענערב ןגיוא ענייז רָאנ ,טגייווש עקשטיא

 ,רױפַא ןעמערב עגנַאל עיורג

 יד רעבירַא ןיוש שטָאכ ,ןקז ןקיזָאד םעד שרדמה:תיב ןיא ָאד םיא ןענעק עלַא

 טימ יװ טבעל רע עכלעוו טימ ,םירוחב יד ןופ ּפָא טשינ ךָאד רע טערט ,םיעבש

 יד ןופ עקשטיא 'ר זיא ,הכלמ-הוולמ ַא ,עלהדועס ַא ףיוא ,ןכיילג-סנייז ,םירבח

 רענייא רעדעי יו ױזַא-םתס רָאנ ,ןָא-ןביוא ןדעי ןָא ןוא דוביכ ןָא .םייונמ עקידנעטש

 ןשַאװ םוצ רעסַאװ ּפעש ַא ךָאנ רעמע םעד ןבענ ךיז רע טּפוטש ,הרבח רעד ןופ

 תמאב זיא רע זַא ,ןענעקרעד ןעמ ףרַאד --- עקשטיא 'ר טגָאז -- םעד ןיא םירָאװ;

 ,טליופרַאפ טשינ ,קיבלימ טשינ זיא רע זַא ,היאר אהו .דיסח לקיטש ַא ןעוועג לָאמַא

 . . . *!ןרָאװעג טרעטלערַאפ טשינ ןוא

 ןייז זיא טנַאה רעטכער ןייז ןבענ ,ןקז רעקידריווקרעמ רעד ָאד רע טציז טָא ןוא

 לדנוגינ קידתוקיבד-תוקיתמ ַא טימ ןוא ,לגנוי שידיסח ט'נח'אב ַא ,עלהשמ לקינייא

 :ארמג לקיטש ַא ןשימפיוא לָאמנײא טימ רע טמענ

 לכב -- !הב ןייולת הרות יפוג לכש הנטק השרּפ והזיא ,ארּפכ רב שרד; --

 ףיוא ,השרּפ עטסנעלק יד זיא עכלעוו ,ונ ,ונ :?ךיתוחרוא רשיי אוהו והעד ךיכרד
 ןגעוו-סנבעל ןוא םיכרד ענייד עלַא ןיא; --- ?הרות עצנַאג יד ּפָא טגנעה סע עכלעוו

 "ןביילגסיוא ריד רַאפ ןגעוו יד טעװ רע ןוא (ט"ג וצ) םיא וצ ןענעקַאב ךיד וטסלָאז

 ייב ןליפַא ןעמ טניימ סָאד זַא ,טגָאז אבר -- ,"הריבע רבדל וליפא אבר רמאע --

 . . . הריבע ןַא
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 ןוא ,שטעווק ןלעיצעּפס ַא טימ סױרַא רעטלַא רעד טגָאז רעטרעוו עטצעל יד

 *...אה ...אה; :זָאנ רעד רעטנוא ןופ םורב ןטלּפָאד ַא טימ ייז טײלגַאב

 : לקעב ןפיוא לקינייא םעד טעלג ַא רע טיג השעמיתעשב ןוא

 !הריבע רבדל וליּפַא ? עלהשמ טסרעה --

 ,גיוא עקניל סָאד טערומשזרַאפ ,ליומ !םוצ עקלויל יד םענ ַא רע טיג ָאד ןוא

 רע .ןעמערב עסיורג ייווצ יד ףיוא-ןרעטיצ ןופרעד סָאװ ,ףיוא רעדיו סע טנפע

 ןיא זיב ךיז טיצרַאפ קילב ןייז ,רעטרעוו עטגָאזעגסױרַא יד רעביא ךיז טכַארטרַאפ

 -רָאברַאפ םעד טכוזעג טרָאד טלָאװ רע םינּפַא יו ,טייקכעלדנעמוא רעטייוו רעד

 ךיז טלגנעלש סעסנָאװ ןוא דרָאב ןשיווצ ןופ .רעטרעוו עקיזָאד יד ןופ דוס םענעג

 ןטרילָאק-טנוב ַא ןיא רעדנַאנופ ךיז טלקיוװ ןוא ךיז טביוה ,ךיור ליונק ַא סױרַא

 עגולק עקידנענערב-ףיט יד לּפענ ַא ןיא יו עלייוו ַא ףיוא טליהרַאפ ןוא ,ןקלָאװ

 .ןגיוא

 ?"הריבע רבדל וליפַא; שטייט רעד עקַאט זיא סָאװ ,דניק ןיימ ,וטסרעה; --

 ױזָאיװ ןסיוו ןוא ןענרעל ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,שטייט רעד זיא סָאד ,דניק ןיימ עשז-רעה

 רימ וצ רעטנוא ךיז רע טקור !ןיירַא קַאז ןיא ןרַאנוצנײרַא ןיילַא "רבדילעב; םעד

 ךיא ןיב ,געוו ןקישטילג ַא ףיוא ןריפרַאפ ךימ ליוו ןוא שירעדורב-טוג טשרמולכמ

 ןבעגעג ןבָאה םימכח יד יװ ,שרדמה:תיב ןיא ןיירַא םיא יצ ןוא םיא רַאפ רעגולק

 "סַאּפ רעקיזָאד רעד ביוא ,"שרדמה תיבל והכשמ --- הז לוונמ ךב עגּפ םא; :הצע יד

 ,ןיירַא שרדמה-תיב ןיא םיא פוטש ָאט -- ןפָארטעגנָא ךיד טָאה ערהירצי רענדוק

 ,"ףוס ןייז ןייז ןיוש טעוו ָאד ןוא

 ןעגנַאגעגוצ ,טרָא ןייז ןופ ןענַאטשעגפיוא םיצולּפ דיסח עקשטיא 'ר זיא ָאד ןוא

 :ןָאטעג לכיימש ַא םיא וצ ןוא קינרסומ ןגנוי םעד ,רוחב-הבישי ןטגרָאזרַאפ םוצ

 ינשב , *רצייו, םעד חוכמ זיא הצע יד סָאװ עקַאט וטסייוו ! ט'הגאדעג טשינ --

 תא תבהאו; !ןגָאװ ןיא ןענַאּפשנײא םירצי עדייב ףרַאד ןעמ ,טושּפ טסָארּפ ? "ןידוי

 ערה-רצי .םעד טימ ּפעלש -- ?םירצי ינשב; ןעמ טניימ --- "ךבבל לכב ךיקלא 'ה

 המחלמ רעגייטש אזַא-טָא !ןריפ וצ המחלמ ,ָאד םיא ביג !ןיירא שרדמה:תיב ןיא

 םייב ןטרָאד ָא-טָא ,ל'מייח ןוא על'אנכש --- :םייוליע עדייב יד עקַאט ןריפ סע יו

 ...!לשיט םעניילק

 וצ רעגניפ ןייז טימ קידתוחקּפ טלטייט דיסח עקשטיא 'ר רעטלַא רעד ןוא

 | ,לשיט םענעי

 .ג

 ןציז ,רעמלַא-םירפס ןסיורג םעד ןבענ סָאװ ,לשיט םעניילק םייב טרָאד ןוא

 ייז ,הארוה-ילעב ףיוא ךיז ןדיינש סָאװ ,םייוליע ייווצ יד ,ל'מייח ןוא על'אנכש ךיז

 ידימלת ןופ רעגייטש רעד יוװ ןוא . . . ?תובורעת, ןופ הטיש יד דנַאנעבלַאז ןענרעל

 ןרעװש ַא רעביא ךיז ייז ןרעּפמַא טָא .הכלהב הז תא הז ןיחגנמ ייז ןענייז םימכח

 טיירב רעלופ רעד רעביא םי רעסיורג ַא יװ ןסָאגעגסיױא ךיז טָאה סָאװ ,תופסות
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 ןלַאװ יד ךיז ןביוה סע ,םי רעד טמערוטש ןוא טזיורב סע ןוא .דומע ןופ גנעל ןוא

 ;השבי עלעקיטש סָאד ןרָאצמירג ןייז ןיא ןציילפרַאפ לי סָאװ ,סוניקוא םי ןופ יו

 ןעגנילשרַאפ ןלַאװ עקידנזיורב עקיטכעמ יד ןלעװ טָא ,טָא יו ,ךיז טכוד עלייוו ַא

 ןיא עלעזניא ןיילק ַא יו ,סיוא ןעעז סָאװ ,ךעלהרוש-ארמג עניילק ייווצ יד ךיז ןיא

 . . . ןתופסות עפרַאש יד ןופ סעילַאװכ עכעלדנעמוא ,עקידמערוטש יד ןטימ

 עכלעוו ,רעמיווש עגנוי ייווצ יד ךיז ןצונַאב המחלמ יסיסכט קיניײװ טשינ טימ

 יז ןקַאה ןקָארשרעדמוא ןוא טסיירד .געוו ןשילַאקיזיר אזַא ףיוא טזָאלעג ךיז ןבָאה

 ייז ןענייז טָא .דומלתה םי ןופ סעילַאװכ עקידנזיורב יד ןשיווצ געוו ַא ךרודַא ךיז

 ןזָאל עלייוו ַא .םי-בלב עקַאט ,ןטימ עמַאס ןיא דלַאב ןיוש :גערב ןופ טייוו ןיוש

 -רַאפ ןטרָאד ןכוז ,טנורגּפָא עמַאס ןפיוא רעטנורַא רעכיוט-םי עטינעג יו ךיז ייז

 רױּפַאק רעדיוו ייז ןופ רענייא רעדעי טמוק דלַאב ןוא ; תורבס --- תורצוא ענעדייש

 ךיילג ןוא ;םיאלּפ יאלּפ שממ ,ןעוטפיוא עדנעשטשילב טימ ךַאלפרעביוא יד ףיוא

 .ךיז ןשיוװצ טסעמרַאפ-המחלמ ןפרַאש ַא ףיוא טיירג ייז ןענייז

 -ַאזוצ רעפרַאש ַא :ןעשעג סעּפע זיא טָא ןוא ,רעטייוו ןעמַאזוצ יז ןעמיווש טָא

 ןוא טייז ןייא ןופ ץעממ רזעלא 'ר ןשיוצ סעטָאנ-סגירק ןעילפ דלַאב ! סיוטשנעמ

 רעד ןיא המחלמ ַא ךיז טרעקַאלפעצ ןיוש טָא ,טייז רעטייווצ רעד ןופ םירפא וניבר

 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ םי רעסיורג רעד זיא טונימ ןייא ןיא .גנעל ןוא טיירב רעצנַאג

 ןעמ טריפ דלַאב ,עיניל-רעייפ ַא טנכייצעגנָא טרעוו ןיוש ,ץַאלּפ-סגירק ַא ןיא יו

 :ןרעקרעביא ךיז ןלעװ ןטלעװ ,ןטלעװ ןוא -- ,ןייז-ילכ ערעװש יד סױרַא

 יד טמוק ָאד ןוא . . . ךרררט . . . רררט --- *י"ר השקה; -- . . . ךָארט . . . ךַארט

 טייז רעד ןופ ןשימניײרַא ךיז טוואורּפ סע ,"םת וניבר ץרית. -- :עקַאטַא-רטנָאק

 סיוא ךיז טרעטיירב עיניל-רעייפ יד --- "לאננח וניברל הארנ/ ,לאננח וניבר רעד

 רעד ,םילכ יאשונ יד --- ךעלפיש-רעסַאװרעטנוא יד הזמו הזמ ףליה וצ ןפיול טָא --

 -- -- רפוס-םתח ןוא רעגייא אביקע יבר ,ח"לצ רעד ,ויביבס םינוחהו א"שרהמ

 ךעלגעמ טשינרָאג זיא ןטייווצ ןופ םענייא סָאװ ,םירבח עקיצרַאה ייווצ יד

 -רעייפ רעד ןיא ןרָאװעג ןגיױצעגניײרַא לָאמניײא טימ סע ןענייז ייז יו ,ןסײרוצקעװַא

 יד ,ןטייווצ ןפיוא רענייא ךיז ןרעזייב ןוא ךיז ןגירק ,ךיז ןרעּפמַא ייז .המחלמ רעקיד

 רעייפ טימ ןטיש ןגיוא יד ,ןצנַאלג סנרעטש יד ,טייז ַא ןָא טקוררַאפ ךעלעטיה עניילק

 .ןלענּפַארש טימ לידבהל יװ ,םיצורית ןוא תוישק טימ טרענוד סע ןוא --

 'ר ,דיסח רעקצָאק רעקידחומ-ףרַאש רעד ץלַא ךיז טציז רעביאנגעקטנַא ןוא

 :ןוגינ ַא טימ טמורב ןוא עקשטיא

 זיא ערה:רצי רעד ךיוא !"ךירצי ינשב, שטייט רעד עקַאט זיא סָאד טָא --

 -- -- !שרדמהי-תיב ןיא ָאד ,המחלמ רעקיזָאד רעד ןיא ןגיױצעגנײרַא ןרָאװעג
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 ןעמייה יוװצ ןשיוצ

 ףוג ןייא ןיא תומשנ יירד .א

 ַא טרָאד ןעוועג .עטכישעג רעזנוא ןפָאלרַאפ ךיז זיא ענשטָאּפָא לטעטש ןיא

 , . . תורוצ ערעדנוזַאב יירד ןוא ןעמענ ערעדנוזַאב יירד טימ דיי רעקידריווקרעמ

 ,לטעטש ןופ "שילש; עווָארָאנָאה ןוא "דיי רעניישג רעד -- ,ןייד לסָאי יר

 קינ'מולש-ףדור ,םימותי ןוא תונמלא ןופ סוּפורטוּפא ,רעגרָאזרַאפ ןוא עטַאט ס'להק

 עלַא ןיא "דיחי ררוב, רעד ,רעקלעפ-רָאּפ ע'זגורב ןוא םיפתוש עטגירקוצ ןשיווצ

 ןשיוװצ הבהא ןוא םולש ןצנַאלפוצנייא ןעוועג זיא הדובע עצנַאג ןייז סָאװ ,ן'תושילש
 | .ןדיי

 דיי רעקיצנייא רעד ,*טַאקָאװדַאא רעשלטעטש רעד -- ,רעקנעשנייו לסָאי ר

 רָאי סעדעי טרָאפ ;םיצירּפ יד טימ שיליוּפ םענייר ַא ןיא סיוא ךיז טסעומש סָאװ

 קנעשןייוו עטסכייר ןוא עטסערג יד קרַאמ ןיא ףױא:טלַאה ,דירי רעקיצּפײל ןפיוא

 ,ןטנגעג עטייוו ןופ טייל-ףיוה ףיונוצ ךיז ןרָאפ סע רעכלעוו וצ ,טנגעגמוא ןצנַאג ןופ

 רעוו ; ןכש ןשיצירּפ ַא טימ טפַאשטניירפ עטנָאנ ןּפינקנָא ידכ ,רעהַא טמוק סע רעוו

 רָאג רעו ;טפַאשלעזעג רערעסעב-שימייה ַא ןיא טנוװָא-עיסוקסיד ןרעטייה ַא ךָאנ

 ױזַא) *יקסּפיל ןטלַאק ןגולק ןטימ ןינע ןכעלנעזרעּפ ַא ןיא ןייז וצ הצע-לאוש ךיז

 (. ..קיצּפײל ןייק ןרָאפ ןייז בילוצ ,רעקנעשנייוו םעד ןפור םיצירּפ עכייר יד ןגעלפ

 רעשידיסח ,"םידיסח רענילבולא יד ןופ לדנייש סָאד -- ,רענעטאפא לֹסָאי

 קיטכיר זיא רע זַא -- ,דיעמ םיא ףיוא ןענייז םידיסח סָאװ ,תיב-ןמאנ ןוא ףירח

 ע'שוריפב ןוא רעטרעוו עטגָאזעגסױרַא יד ןופ רָאנ טשינ ,"הזוחג ןופ ןוצר םעד ספות

 ...תובשחמ-יזמר ענייז ןופ וליפא רָאנ ,תויוועה

 ענעדישרַאפ יירד ןופ םילוגלג ענעדישרַאפ --- ,"ןּפיט; ענעדישרַאפ יירד עלַא יד

 בורק ,ןקז ַא ,דיי ַא ןופ ףוג ןקיבלעז םעד ןיא ןפָארטעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה ,סעדייז

 -עטיול-לעה ַא .,ךיילג ןוא קנַאלש ,רענעגיובעג ןייק טשינרָאג ךָאנ טרָאפ ןוא ,םיעבש

 קיד'תוחקּפ רעפַא ןרירעמיש סָאװ ,ןגיוא עצרַאװש ,עסיורג ייווצ .ןרעטש רעכיוה רער

 ךעלצנעג טקעדַאב דרָאב עסייוו-יינש עגנַאל יד .ןעמערב עיורג עגנַאל רעטנוא ןופ

 סעּפַאלק יד ןשיוװצ ןופ סױרַא טרַאטש סעכלעוו ,דמעה עסייוו-רָאלק קיטש סָאד וצ

 ,שובלמ-רעביוא םענייר-קיטכיצ ןופ

 ןעמַאװצ טזיהעג ןבָאה עכלעוו ,"ןּפיט; ערעדנוזַאב יירד עלַא יד ןשיװצ

 ךיז טָאה *יירדא יד ןופ רעדעי .הולשו םולש טשרעהעג דימת טָאה ,ףוג ןייא ןיא

 ןטײרּפשוצסיױא ךיירגינעק רעדנוזַאב ַא ,ןבעלוצסיוא ךיז םוחת ןרעדנוזַאב ַא טַאהעג

 | ,הלשממ יד

 -גייוו ןייז ןיא טגיניקעג טָאה ,רעקנעשנייוו רעכייר רעד ,*יקסּפיל קעסָאי ןַאּפ,

 ןייז סיוא רע טײרּפש ןושל ןשיאיוג םענייפ ןוא המכח ןייז ןופ חוכ ןטימ .קנעש

 .טנגעגמוא רעשיצירּפ רעד רעביא הטילש
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 יד טימ ןוא *ךורע-ןחלש, ןטימ ןסקַאװעגפיונוצ ןצנַאגניא זיא ןייד לסָאי 'ר

 רעד טימ ; בוטש ןייז ןופ טנעװ ייווצ עצנַאג ןעמענרַאפ סָאװ ,קנעש-םירפס עסיורג

 טשרעהַאב ,תוירבה תבהא ןייז ןופ תומימח רעד טימ יװ תודמול ןייז ןופ תופיקת

 ץתקולחמ ןוא םיכוסכס עטסברַאה יד סיוא-טכיילג ןוא ס'הרות-ןיד עטסרעווש יד רע

 ,םורַא םיבושי עשידיי עלַא ןופ

 ןייז .טשינ רענשטאּפא ןייק רָאג תמאב זיא ,"רענשטאּפא לסָאי, דיסח רעד

 זיא טרָאד ןוא .שרדמה'תיב ס'ניבר ןיא ,ןילבול ןיא טרָאד ךָאד זיא םייה עשידיסח

 ...רעטשרעהַאב ַא רָאנ ,רעשרעה ןייק טשינ ,ןיטולחל ,ןיוש רענשטאּפא לסָאי אקווד

 ,ןטלַאהעגנָא רעטייוו ץלַא טלָאװ *ןּפיט יירד יד ןשיװצ החונמ עשילידיא יד

 .עירָאטסיה יד טשימעגנײרַא טשינ ךיז טלָאװ ןשיווצ ןיא ןעוו

 יקסװָאנסיװ ףַארג ןטימ דוס קיתממ זיא רעקנעשנייוו לסָאי 'ר .ב

 טימ טריצעגסיוא ןענייז ןביוש יד ןוא טסָארפ ַא טקַאנק ןסיורד ןיא .רעטניוו

 עטכייל יד ,קָארּפָאלש ןווָאטַאװ ןגנַאל ןייז ןיא טליהעג .ןעמולב עשיטסַאטנַאפ-סייוו

 ,הארוה-לעב ןוא ןדמל רעד ,ןייד לסָאי יר טציז ,סיפ יד ףיוא טקעטשעגנָא ןשטַאל-ץליפ

 הרויא ןסיורג םעיינ םעד ןיא ןייעמ זיא ןוא ןוויוא-לכאק ןטצייהעגנייא םעד ןבענ

 ןיא ,טלדנַאהעגנייא גנַאל טשינ טשרע טָאה רע ןכלעוו ,"םידגמ ירּפ, ןטימ "העד

 | .רחוסל רבוע ,ןטַאקוד ענעדלָאג ףניפ רַאפ קיצּפייל

 סע .םיצירּפ ןופ ןסעומש עטפַאהבעל ךיז ןרעה ןָאלַאס ןסיורג ןקיאייברעד ןופ

 עקידרעטייה ךיז ןרעלָאק טפול רעד ןיא ןוא ,ןעלגוק-ליּפש ענרענייב ךיז ןעלקייק

 ַא ,"רעדניצנָא-ןסָאריּפַאּפפ רענעשעמ רעד טייטש שיט-ליּפש ןבענ .סרעטכעלעג

 ןָאעלָאּפַאנ ןופ "טסויב, םעד רָאפ טלעטש סָאװ טעברַא לקיטש טפַאהרעטסיײמ

 ןקיטכיר ןפיוא שטעווק ןקירעהעג ַא טימ .ליומ ןיא סָאריּפַאּפ ַא טימ עטרַאּפאנָאב

 םיצירּפ יד ןענייז .ןעקנופ-רעייפ טימ ןצירּפש סָאריּפַאּפ סנָאעלָאּפַאנ טמענ לטניּפ

 עטרַאּפַאנָאב וצ ךיז טעדנעוו ןוא רערעדנַא ןַא וצ טייג עלייוו עדעי .תולעּפתה אלמ

 -פרַאש ַא טימ ,לָאמליײט ,קידלציוו ,קידרעּפָאה ייברעד זיא ןושל'ס ...רעייפ ךָאנ

 ...ומר ןשיטילָאּפ ןקיניז

 יד ,ייז ןָאק רע .ןענירד ןופ ץלַא סָאד טמענרַאפ ןוא טרעה ןייד לסָאי 'ר

 יז ףיא תונמחר ַא וליפא םיא זיא לָאמלייט ,ייז טייטשרַאפ רע .םלועה תומוא

 ,טשינ הרות ןייק !ןבָאה ךעבענ ייז ןענעק תוקזחתה ַא רַאפ סָאװ ,םיצירּפ יד-טָא

 ןוא טשטעווק לַאקסָאמ רעד ןוא -- טשינ הווצמ תחמש ןייק ,טשינ תודיסח ןייק

 ,ןָאט-ךַאל ַא שטָאכ ייז ךיז טליוװ ףיונוצ לסיבַא ךיז ייז ןעמוק ,סױרַא המשנ יד טקירד

 "רַאפ וצ טייצ יד ןוא ןסעגרַאפ וצ תורצ ענעגייא יד ןָא לייוורעד ןוא ןָאט-ףיטש ַא

 ...הרות ַא ָאד זיא'ס ,ָאד זיא'ס ,םשה ךורב ,ָאי ...ןעגנערב

 גונעת סיורג ןופ םינּפ ס'לסָאי 'ר ףיוא-טנייש הבשחמ רעקיזָאד רעד ייב

 ,"םידגמ ירּפ, ןיא ןפיטרַאפ ךיז רע טמענ קשח רעמ ךָאנ טימ ןוא
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 ןוא תונויער עפיט עכלעזַא -- לסָאי 'ר שזַא ךיז טקיווקרעד -- ַאה ,ַאה --

 ןַא יו שממ ,ףילש ןייז ךיז טָאה ןויער רעדעי ןוא ! םיאלּפ-יאלּפ ,תואצמה עקיצילב

 ...ןגיובנגער ןופ ןרילָאק עלַא טימ ךיז טלגיּפש ןוא ךיז טליּפש סָאװ ,בוט-ןבא

 סיוא-טכיילג סָאװ ,לכיימש רעטלַארטשעצ ַא ךיז טזייװַאב םינּפ ס'לסָאי 'ר ףיוא

 -עגנָא !ַאװיָא :ןדמל ןטגנערטשעגנָא ןופ ןרעטש ןטשטיינקעצ-ט'חומ'רַאפ םעד

 ,קירוצ ןרָאי טימ ,לָאמַא טָאה ןילַא רע סָאװ ,האצמה רענעגייא ןַא ףיוא ןפָארט

 ןבירשעגכרוד טַאהעג וליפא ןיוש ךיז טָאה רע ןכלעוו ןגעוו ןוא ,ןעוועג שדחמ

 ...תוילגרמ ןמלז 'ר טימ

 ,קיספמ זיא לסָאי 'ר .ריט ןיא רעגניפ ןטימ ןָא ךעלפעה רעװ טּפַאלק םיצולּפ

 עלעטימ יד ןיא *ץישטכַאילשג רעטעדײלקעג-טנַאגעלע ,רעכיוה ַא ןיירַא טמוק סע

 םיא טעב ,ךעלטניירפ רעייז ףיוא םיא טמענ לסָאי 'ר .יקסווָאנסיװ ףַארג -- ןרָאי

 ךיז ןסעומשעצ עדייב ןוא ,רפס סָאד וצ טסילש ,ךיז רעביאנגעקַא טרַאה ןצעז

 ןסירעגרעביא סעומש רעד טרעו טָא .םעטָא םענעטלַאהעגנייא ןַא טימ ןוא ליטש

 ןעמיווש דלַאב .שינעטכַארטנײרַא רעליטש ןופ עלייוו ערעגנעל ַא טרעיוד סע ןוא

 ...ןָאיגעל ...עיצינומַא ...ץענערג :רעטרעװ ענעסירעגּפָא-בלַאה ףױרַא רעדיוו

 | .ןײרַא טכַאנ רעפיט רעד ןיא זיב סעומש רעד טרעיוד ױזַא

 -רַאפ זיא סַאג עצנַאג יד ןוא ןסָאריּפַאּפ ןופ ךיור טימ לופ ןיוש זיא בוטש יד

 .רעיוט ןרַאפ ליטש טרָאפרַאפ שטָאק ענדַארַאּפ שיצירּפ ַא ,ףָאלש ןפיט ַא ןיא ןעקנוז

 ףיוא .סױרַא ןסיורד ןיא ךיז ןזָאל ,ףיוא לענש עדייב ןעגנירּפש ץירּפ ןטימ לסָאי 'ר

 ךעלדנע ,ליטש ,ליטש סעּפע ךיז ןעלדוס ,ּפָא רעדיוו ךיז עדייב ןלעטש לעווש רעד

 זיא ץירּפ ןטימ שטָאק עטליהעג:רעטצניפ יד .קיצרַאה רעייז ,ךיז ייז ןענעגעזעג

 -ערױרפרַאפ-טלַאק םעד ןיא ץלַא ךָאנ טייטש לסָאי 'ר ןוא ,ןרָאפעגקעװַא טייוו ןיוש

 ןעלדנוד עכַאװש סָאד ,גנַאל ךָאנ ןטײלגַאב ןקילב עטכַארטרַאפ ענייז .ןסיורד םענ

 .דרע רענעריורפעג רעד ןָא סעטיּפָאק עשידרעפ יד ןופ

 -- .רעגעלעג ןייז ףיוא טיירדעג ךָאנרעד ךיז לסָאי 'ר טָאה טכַאנ עצנַאג ַא

 ,רעקנעשנייוו לסָאי 'ר רעבָא ,החונמב ןפָאלשעגנייא ןעוועג ןיוש טלָאװ ןייד לסָאי 'ר

 ןופ לרוג רעד -- ןעלמירדנייא לָאמוצ ןזָאלעג טשינ םיא טָאה יקסּפיל ןַאּפ רעד

 ...לָאשגָאװ רעד ףיוא ןגעלעג זיא *עינַאטסווָאּפ, רעשיליוּפ רעד

 ...ןעמ טכַאל למיח ןיא = .ג

 ןקעוו ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,געט-רעמוז עסייה יד ןעגנַאגעג ייברַאפ ןענייז םיוק

 .רענשטאּפא לסָאי ןופ המשנ עשידיסח יד

 ךיז רענשטאּפא לסָאי טָאה ,לולא שדוח-שאר ןופ זָאלב-רפוש ןטשרע ןטימ

 ,לַאנגיס ַא זיא -- ןגָאז רע טגעלפ --- רפוש רעד -- .ןירַא געוו ןיא ןטיירג ןעמונעג

 .ןילבול זיא -- סַייה ןיימ ןוא .םייה רע'תמא ןייז ןיא דיי ןדעי טפור סָאװ

 ןיא הקזח ןייז ןָא טקנעדעג טוג "רענשטאּפא לסָאי, ךָאד טָאה הזמ ץוח ַא
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 םיא טָאה ןיילַא "הזוח, רעד רעכלעוו טימ ,הקזח עטלַא ןַא ;ירדנ-לכ ףיוא ןילבול

 .ןעוועג דבכמ

 זיא למיה רעכילב רעד ןעװ טלָאמעד ,ןגרָאמירפ-תוחילס ַא ןיא לָאמַא

 ּפָארַא טרעדינ לּפענ-יוט ַא ןוא דרע רעד רעביא קעד ענעטעמרַאּפ ַא יוװ ןגױצעגנָא

 "נָא ןַא טפול יד ;דלעפ ןוא דלַאװ ,לָאט ןוא גרַאב ףיוא רעווש ךיז טגיילעצ ןוא

 טמעלק ןוא ץרַאה ןפיוא אשמ ענעיילב ַא יו טקירד טייקטכייפ-ןרערט טימ עטּפַאזעג

 זיוה סילסָאי 'ר רַאפ ןרָאפרַאפ זיא ןגרָאמירפ ַאזַא םענייא ןיא --- המשנ יד ךעלנייּפ

 .עלעקשטירב שיצירּפ ַא

 החּפשמ ,דניק ןוא בייו רקפה ףיוא טזָאלעגרעביא טָאה "רענשטאּפא לסָאי;

 הרויג םעיינ םעד וליפא םייה רעד ןיא טזָאלעגרעביא ;קנעש ןוא טיילק ,ףיוה ןוא

 רע טָאה ,ןײלַא רענייא ךיז טימ רָאנ -- ,ןײלַא ןוא ...?םידגמ ירּפ, ןטימ "העד

 געװ ןטייו ןפיוא ךיז טזָאלעג ןוא עקשטירב רענעפָא רעד ףיוא טצעזעגפיוא ךיז

 ,ןילבול ןייק

 עטכידעג ןיא טליהעגנייא ןרָאװעג זיא דלַאֹו רעד .ןעוועג החנמ-ןמז ףוס ןיוש

 ןציּפש-רעמיוב ענעדניצעגנָא-העיקש יד וצ זיב סנטָאש

 ,געװ ןקידלַאװ ןרעווש םעד רעביא עקשטירב עשיצירּפ יד ךיז טּפעלש סםַאזגנַאל

 ךיא -- רעדער יד ןעקרוטש ןוא ןּפַאלק קיד'מידחּפ ,ּפָארַא-גרַאב ףױרַא-גרַאב

 ...ץרַאה סָאד טּפַאלק ןעלסָאי

 וצ געוו רעֶד ןייז וצ סיוא םיא טעז רעטייוו ץלַא -- טרָאפ רע רעטייוו סָאװ

 ,קחרמ רעקיטסייג רעד סיוא ןגיוא ענייז ןיא טסקַאװ רעסערג ץלַא ןוא ,רעגַאב ןייז

 טװאורּפ רע ...ן'יבר ןייז ןופ תעד ןקילייה םעד ןופ ּפָא טציא םיא טלייט סָאװ

 עקיטנייה סָאד זיא סעּפע זַא ,סיוא םיא ךיז טזייוו --- שפנה-ןובשח ַא ןכַאמ ךיז רַאפ

 קידלוש המשנ רעשידיסח ןייז רע זיא סעּפע .קירעהעג יו טשינ קעװַא םיא ייב רָאי

 -ילבה יד ןיא ןּפעלשרַאפ ךיז טזָאלעג ליפוצ ,טייז ַא ןיא ןכָארקרַאפ ליפוצ .ןבילבעג

 / ףןסעגרַאפ םייה ע'תמא ןייז ליפוצ --- ,ןמזה

 -'תוקיבד ןיא ןיירַא רענשטאּפא לסָאי טלַאפ ןליפעג-הטרח עכלעזַא ןופ טריפעג

 .תוננובתה רעקיד

 שטנעמ רעד יװ גנַאל ױזַא !הוואג-לעב רעטסוּפ ַא ? שטנעמ ַא זיא סָאװ --

 רעבָא ,ךַאמ ךיא ,וט ךיא ,ליוו ךיא ."ךיא, טרָאװ םעד טימ םורַא רע טייג טבעל

 ,ן'תמא רעד ןיא רָאנ ..."יכנאק רעטייווצ ַא טשינ-רעיש ,"ךיא; רעדיװ ןוא *ךיא

 ןיא ָאד עקשזַארומ רעניילק רעדיטָא ןופ בושח רעמ שטנעמ רעד ןעד זיא סָאװ

 ןוא ןענישַאמ ןעמַאזוצ:-טפיורש ,טעטש סיוא-טױב שטנעמ רעד ,רשאב ?דלַאװ

 רע ...רע טכַאמ סָאד זַא ,שטנעמ םעד ,םיא ךיז טכַאד -- ןדירַאי ףיונוצ-טפור

 רעד טקיטלעװעג םיא טימ ןוא ,םיא רעביא ,םיא ןיא יװ טשינ רעבָא טקרעמַאב

 ...ןרעגַאב וצ םיא טסיוטש ןוא ןלעװ וצ םיא טקנעל סָאװ ,ןוילעה ןוצר

 םעד םורַא ןעלסּפָאה ,דרע רעד ףיוא םורַא ךיז ןעיירד רעגייטש ַא טָא -- = |

 עפרַאש עניילק ערעייז טימ ,סעקשַארומ רעטנזיוט ,רעטנזיוט ,םיוב ַא ןופ לצרָאװ
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 ,ןלָאנַאק ךרוד ןריפ ,דרע רעד ןיא ןבָארג ייז ןוא ,ךעלעסיפ עקרַאטש ןוא ךעלעקסיּפ

 ןוא -- !ןעיובוצפיוא ךיז רַאפ טָאטש-עקשַארומ עצנַאג ַא ךָאד ךיז ןטסעמרַאפ ןוא

 טָאטש ַא ןיילַא ךיז רַאפ ןעיוב ייז זַא רעכיז ןענייז ,לכש-עקשַארומ רעייז ןיא ,ייז

 ןופ םיערז יד ןעמענוצפיוא וצ יז ןטיירג ןוא דרע יד רעביא רָאג ייז ןרעקַא ףוסל

 עקרָאיװעיװ ענירג יד ךיז טעּפַארד ױזַא ןוא ! ןלַאפ טרָאד ןפרַאד סָאװ דלַאװ ןקיבײא

 גייוצ וצ גייוצ ןופ טגנירּפש ,עלדָאי רעד ןופ ןציּפש עטסכעה יד ףיוא םורַא

 רעטנורַא ייז ןופ טסייר ןוא רעמייב יד ןופ ּפעק-ןעמָאז ענירג יד סוא-טלקָאש ןוא

 ךיז רַאפ רָאנ רעכיז ךָאד טניימ ,על'היח עמירָא סָאד --- .רעטעלב עטקעדַאב יד

 ןעמָאז יד לייוורעד רעבָא ןלַאפ --- ןגָאנוצסױא ,ןקעלוצסיוא טפַאז ןטעפ םעד ןײלַא

 ,ןעלצרָאװ סױרַא ךיז ןגָאלש (! סעקשַארומ יד ןופ) ,דרע רעטרעקַאַאב רעד ףיוא

 , ,,דלַאװ ַא יינסָאדנופ ךיז טצנַאלפ'ס ןוא רעמייב ןסקַאוװ'ס .םיוב ַא סױרַא טסקַאװ

 רעייפ קילייה ַא חומ סלסָאי ןיא ןָא טדניצ ,תוננובתה ןופ ילג רעליטש רעד

 האירב יד ןעזרעד טלָאװ רע יװ ,ןריובעג-יינ יו טציא ךיז טליפ רע ,תוקיבד ןופ

 טשינ ןײלַא טעמכ טליפ רע .טכַארּפ ןוא ץנַאלג ןצנַאג ריא ןיא לָאמ עטשרע סָאד

 ןטימ לדנוגינ שידיסח קיטרַאנגייא ןַא ןעגניז ןָא רע טביוה ,תולעּפתה סיורג ןופ יו

 : :ןערב ןשידיסח ןטכע

 ,דלַאװו םעד טצנַאלפ ןוצר סטיג

 ,בושי ַא טיוב טרָאװ סטיג

 טלעװ יד טריפ חוכ סטיג

 וינעט-ג --- ,ט"ג ,יוא ,יוא
 ...וינעטַאט --- ,עטַאט ,יוא ,יוא

 ןיא ןסָאש ייווצ טלַאנקעגּפָא ןוא טצילבעגפיוא םיצולּפ ןבָאה -- לַארט-לַארט -- = |

 ,דלַאװ ןופ טײקנטָאשַאב רעטכידעג רעד

 רעד וצ ןעגנורּפשעגוצ קיטסַאה ןענייז ,ןעמרַאדנַאשז עשיסור עכיוה ייווצ

 "ןקידנעטשפיוא; ןוא *ןָאיּפש , ןשידיי םעד ןעמונעג ןבָאה ייז .עקשטירב רעשיצירּפ

 ,עמרוט רעטלַא רעד וצ טרָאד טייוו ,טייוו טריפעגקעווַא םיא ןוא ןטייק ןיא ןדימש

 םינּפ בלַאה ַא טימ הנבל ַא טָאה ןביוא טרָאד רָאנ ,ןעזעג טשינ טָאה רענייק

 -ןליּפש סָאװ ,דניק שירעפיטש ַא יו ,סענסָאס עטכידעג יד ןשיוצ ןופ טקוקעגסױרַא

 קידנכַאל ןוא לטנעה ןטימ םינּפ ןייז סע טלעטשרַאפ *ךעלרעטלעהַאב, ןיא ךיז קיד

 סיוא ךיז סע טָאה ןעלסָאי ,רעגניפ יד ןשיווצ ןופ רעפא לגיוא ןייא טימ רע טקוק

 ,"םיא ןופ ןעמ טכַאל למיה ןיא ןביוא, יװ ןזיוועג

 רעשיצירּפ רעטקיטכעדרַאפ טרָאס ַאזַא וצ *רענשטָאּפָא לסָאי; סעּפע טמוק יוװ ---

 ....םישודיח אלמ םיא וצ טלכיימשעג הנבל עשירעפיטש יד טָאה ױזַא -- עקשטירב

 רעד ,רעקנעשנייו לסָאי -- שירעכַאל טפיטשעג הנבל יד טָאה -- ,ונ ,ונ --

 , ...אלימ ,אלימ ,ונ ...תודוס ענייז ןבעגסיוא טשינ ליוו *יקסּפיל ןַאּפ,



 461 יי ןהכה היובוצ

 םיסנ"חשעמ  .ד

 טלּפָאט טציא זיא רעלעק-עמרוט ןרעטסניפ ןפיט םעד ןיא .טכַאנ רעבלַאה ךָאנ

 ןיא ןיירַא טגנירד רע .ןטייז עלַא ןופ טגָאלש חיר רעפרַאש רעקידלמיש ַא .רעטסניפ

 .קנַארטעג-ףָאלש רערעווש ַא יו חומ ןפיוא ךיז טגייל ןוא זָאנ רעד

 רעטלַא רעד רענעכָארכעצ ַא ,רעדימ ַא טציז קנַאב רענרענייטש רעגנַאל ַא ףיוא

 רעצרַאװש רעד ףיוא טרַאּפשעגנָא רע טלַאה ּפָאק םעד ,ענשטָאּפָא ןופ לסָאי 'ר

 .רעיומ רעסַאנ

 ,ּפָאק ןייז טציא םיא זיא רעווש ענדָאמ סעּפע

 ףיונוצ םיא ןיא ךיז ןשימ ןוא ןקַאה רענייטש טימ ּפָאט ןטישעגנָא ןַא ןיא יוו

 טָא ...ןרעדנַא םעד וצ רענייא טשינ ןעמוק סָאװ ,עקיד'הנושמ ,ערעווש ןעקנַאדעג

 -חפירש םעגרעּפוק ןרעוװש ןוא ןסיורג םעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ּפָאק ןייז זיא

 -גנילק ,גנַאלק -גנילק ...לטעטש ןייז ןופ קרַאמ ןטימ ןיא טייטש סָאװ ,קָאלג

 זיא קנעש-ןייוו ןטיובעגסיוא:יינ םעד טימ זיוה סיורג ןייז ?טנערב ואוו ....גנַאלק

 -טכַאנ רעד ןיא םורַא ןצנַאט סנטָאש עלעקנוט יירד ...ןעמַאלפ ןיא ןעמונעגמורַא

 . . . רעייפ םוצ לייא ןוא טפַאנ וצ ןסיג ,שינרעטצניפ

 רעביא ּפָארַא ןרעטש טימ טישַאב ןוא טייזַאב ,למיה רעד ךיז טזָאל טָא ןוא

 ...ןרעטש יד ןענייז סיורג רעייז ,סיורג ןוא למיה רעד טצעי זיא טנָאנ . , ,ּפָאק ןייז

 ,טעמַאס ןעָאלב-לקנוט ןופ הּפוח ַא רָאג זיא סע .למיה סיוא זיא'ס ןוא -- טונימ ןייא

 -רעייפ עקידנעילג ,עדנשטשילב ןעניז סע .ןרעטש ןייק רָאג ןענייז ןרעטש יד

 רעד רעטנוא שיט םענירג ַא ןעמ טלעטש טָא ...םיכאלמ ןופ טנעה יד ןיא ןזיּפש
 ,ןשטנעמ ןומה ַא ךיז ןּפוטש סנטייוורעד ןופ .ןיד-תיב ַא סיוא ךיז טצעז סע ןוא הּפוח

 ןעלסָאי ףיוא .םיניד-ילעב יד ךיז ןזייװַאב דלַאב . . . ךיז טסיוטש ןעמ ,טלמוט ןעמ

 ,טניירפ םענעריואוושעג ,ןטלַא ןייז שיט םייב טעז רע .דחּפ רעסיורג ַא ןָא טלַאפ

 ץירּפ רעטנַאקַאב-טוג רעטלַא ןייז ,טציא רע זיא סעּפע רָאנ .יקסווָאנסיװ ףַארג םעד

 םעד טימ -- ,"ץישטכַאילש; ןקיטומטוג םענעי וצ ךעלנע טשינרָאג ,םַאזיורג ױזַא

 תורוש ייווצ יד ...םינּפ קיד'הנושמ ַא רַאפ סָאװ ,ָא .םינּפ ןקידנכַאל-קידנעטש

 ןוא ןצימע ףיוא זייב טצירקעג ןטלָאוװ ייז יו סיוא ןעעז ןייצ עדנצרַאטשסױרַא

 טציא ןענייז -- ןגיוא עיורג ייוצ טלקניפעג קידעבעל ןבָאה לָאמא ואוו טרָאד

 ןיא רע טבעווש ןצנַאגניא .קיד'חמיא ױזַא ןקוק עכלעוו ,רעכעל עפיט עטסוּפ ייווצ

 -מעשטשעגסיוא ,ערעל ייווצ ךָאנ ןעגנעה סיפ יד ןופ טרָא םעד ףיוא ןוא טפול רעד

 ...ןרָאצ ןוא סעּכ ליפױזַא טימ ןעלסָאי ףיוא טקוק רע ןוא ..."סעציוועגָאנ, עטעּפ

 ךיז טזייװָאב סע ןוא ,סיוא רעװ טפור -- "םוקמ ונַּפ, ..."םוקמ ונּפ, --

 קעװַא ךיז טלעטש רע .ןילבול ןופ ן'יבר ןופ טלַאטשעג עכעלרעה סָאד שיט ןבענ

 ...טָאקָאװדַא ןַא יו סיוא ךיז ט'הנעט ןֹוא

 ַא ןעלסָאי וצ ךיז טרעטנענרעד ןוא ףיוא ךיז טלעטש לקניוו ַא ץעגרע ןופ

 עסױרג רָאּפ ַא ןוא עלעדרעב ןדייזיץרַאװש ןיילק ַא טימ ןַאמרעגנוי רעכיוה

 םיא זיא ןַאמרעגנוי רעקיזָאד רעד .ףיוא טרעטיצ לסָאי .ןגיוא עצרַאװש עקידרעייפ
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 ףיוא ןָא טפרַאװ קילבנָא ןייז .ןענַאװ ןופ טשינ סייו רע ןוא -- ךעלטנעק ױזַא

 טשינ ןיילַא סייוו רע ןוא -- דובכה תארי ןוא טפַאשביל רעקרַאטש ןופ ליפעג ַא םיא

 | .סָאװרַאפ

 ייב ךעלרעטָאפ ןָא םיא טמענ .םיא וצ רעטנענ וצ ךיז טקור ןַאמרעגנוי רעד

 ,עלעסָאי ןיימ ,עלעסָאי :םיא וצ רע טפור לוק קידרעטיצ ַא טימ ןוא טנַאה רעד

 . . . ףױלטנַא ,ךיד עװעטַאר

 רעד ןקעוו וצ ןעלסָאי ייב ןָא ךיז טבייה ףָאלש ןרעוװש ןייז ןופ ןטימ עמַאס ןיא

 ןייז םיא וצ ןדייר ךָאד טגעלפ ױזַא ...ךיז רֶע טנָאמרעד טָא .ןורכז רערָאלק

 זיא עטַאט ןייז ןעו ,ןעועג טלַא רע זיא רָאי ףניפ ,ל"ז ץרּפ השמ 'ר ,רעטָאפ

 ןצנַאגניא רעטָאפ ןייז ןופ הרוצ יד םיא ןופ זיא טייצ רעד ךשמב .ןברָאטשעג םיא

 *"כָאנ ןוא ןייז אילפמ םידיסח עטלַא םיא ןגעלפ ךס ַא ,ךס ַא .,ןרָאװעג ןסעגרַאפ

 -קנעב עקרַאטש ַא ןּפַאכנָא טלָאמעד םיא טגעלפ לָאמ ךס ַא ,ןטַאט ןייז ןופ ןלייצרעד

 זיא רעבָא לָאמנייק .הרוצ ס'רעטָאפ ןייז ןלעטשוצרָאפ ןוא ןענָאמרעד וצ ךיז טפַאש

 לָאמ עטשרע סָאד םיא רע טָאה םיצולּפ ָאד ןוא .ןעגנולעג טשינ עקיזָאד סָאד םיא

 | ... ןעזרעד

 רעטלַאק ַא ,ףָאלש ןרעװש ןייז ןופ ףיוא לסָאי ךיז טּפַאכ רענעקָארשרעד ַא

 :רעטרעװ עטצעל יד ךָאנ ןעגנילק ןרעיוא ענייז ןיא .םינּפ ןייז טקעדַאב סייווש

 ,רעטרעוו יד טָא ןופ חוכ ןופ קיניזטסואווַאבמוא טּפוטשעג .,"ףיול-יול-טנַא עלעסָאי,

 ,טלַארּפעגפױא ריט יד טפערט רע ,ריט רענרעזייא רעד וצ ןייג לסָאי ךיז טזָאל

 = עטכידעג ַא ,ןקרעמַאב וצ טשינ ָאד זיא םענייק ,רָאדירָאק ןגנַאל ַא ןיא ןײרַא טייג רע

 יד ףיוא רע טגנירּפש לגנוי ַא יו .ללח ןרעטצניפ םעד סיוא טליפ טייקלקנוט

 טרַאװ סע ואוו ,ןסיורד ןיא סױרַא טמוק רע זיב עמרוט ןופ ּפערט ענרענייטש עמורק

 םיא טיירג -- ,עסיורג ַא רעטמָאל ַא יו ,הנבל ענייש עלופ ַא םיא ףיוא ןיוש

 ...געוו ןייז ףיוא ןטכייל וצ

 שרדמחיתיכב סנ'יבר ןיא .ח

 -עגּפָא גנַאל ןיוש םלוע רעד טָאה שרדמה-תיב סנ'יבר ןיא .רופיכ'םוי ברע

 יװ תוררועתה עקיד'הוודח"שידיסח עקידירוּפכיםוי-ברע יד זיא סעּפע רָאנ ,טנװַאד

 יד טלעפ'ס .טרירַאבמוא שיט ןפיוא ןעייטש ךעקעל ןטימ ןפנָארב רעד .טרעטשרַאפ

 םלוע רעד זיא סעּפע .טייקרעטייה ןוא שינעשטניוו עקיד'רוּפכיםוי-ברע עקידנעטש

 רעטגערעגפיוא ןַא שרדמ-תיב ןיא ןײרַא שמש םהרבא טלַאפ עלייוו עדעי .טרעדורעצ

 טפיול ןוא ,ןעמוקעג ןיוש זיא *לסָאיג ביוא גערפ ַא ךיז טיג .רענעגָארטעצ ןוא

 | .ץ'יבר םוצ ןיירַא קירוצ דלַאב
 .תועונת ןוא רעטרעוו עטגָאזרעדיטשינ עבלַאה טימ ליטש טעשּפעש םלוע רעד

 ןעגנערב וצ ליומ ןרעביא ארומ ךָאנ סע ןעמ טָאה "ןטשל הֹּפ חתפת לא; בילוצ

 .טושּפ טשינרָאג סע זיא רענשטָאּפָא לֶסָאי טימ זַא ,עלַא ןסייוו רעבָא ןצרַאה ןיא

 ...רבדילעב השעמ .ןעשעג זיא סעּפע
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 "ןענװַאד טעװ לסָאי -- טפיול לסָאי, .ו

 רעד וצ ,לארשיב-םאו:ריע רעד וצ טריפ סָאװ ךאילש ןטיירב םעד ףיוא

 רעטלַא רעד רענעגָאלשעגרעדינ ַא ,רעדימ ַא ךיז טּפעלש ,ןילבול טָאטש רעסיורג

 ןיא ךָאנ זיא רע ןוא רוּפכ-םוי ברע ןיוש זיא טָא .ענשטָאּפָא לטעטש ןופ לסָאי 'ר

 םעד ףיוא טנַאקַאב טוג גנַאל ןופ םיא ןענייז סָאװ ,םינמיס עלַא טול ,געוו ןטימ

 .ןילבול ןופ טייוו ױזַא טשינרָאג ןיוש ךיז טניפעג רע זַא ,םיא ךיז טכוד -- געוו

 "עג ץהעש יד ןענייז ָאד ןוא -- גנַאג תעל-תעמ ַא ןופ קחרמ ַא ךָאנ סע זיא ךָאד

 .רעקינייו ,רעקינייו ץלַא ןרעוו ייז .עטלייצ

 ּפָא ךיז רע טלעטש לַאפ ןטסגרע ןפיוא .ןייז טעװ -- ןייז טעװ סע סָאװ ,אלימ
 ,רעזערג ןוא רעמייב יד ןשיוצ ,דלעפ ןפיוא ָאד רוּפכ-םוי ןטלַאה וצ רעױּפ ַא ייב

 ? "ןידה םוי, םעד ןיא ָאטשינ "ןיד ךרוע ל"א, רעד ןעד זיא ָאד ,סָאװ .דרע ןוא למיה

 ...ןַארַאפ םוטעמוא ךָאד זיא *תובבל ןחוב, רעד

 .םורַא רעדלעפ עטשטנעבעג יד טכַארטַאב ןוא ןגיוא יד טבייה רענשטָאּפָא לסָאי

 -טימ .האירב תראפת ןוא ארובה תואלפנ ןופ ליפעג סָאד ךיז טקעוו ץרַאה ןייז ןיא

 ןופ ליפעג סָאד .ףוס ןיא םוצ הבהא ןופ ליפעג ַא טשרעהַאב םיא טָאה לָאמַא

 עסַאלב יד ןיא ךָאד טגיל תילכת ןוא -- טּפַאכעגמורַא םיא טָאה האירבה תילכת

 געוו םעד סיוא-גנעל ,ןטייב עגנַאל ןיא טגיילעגסיוא ןענייז סָאװ ,טיורק ךעלטּפייה

 סמערָא טימ ,םישובל עסייוו ערעייז ןיא טליהעג ןעייטש סָאװ ,ןזָאשזב יד ןיא ןוא

 סעּפע זיא ץלַא סָאד טָא יו ,טליפ רע .למיה םוצ טקערטשעגסיוא גיד'תוקבד

 ,שממ ץרַאה ןייז -- ץרַאה ןייז ןופ קיטש ַא ,"ומצעמ םצע; ןַא ,םיא ןופ קלח ַא

 סָאװ ץרַאה ןייז .םעלַא םעד טָא ןופ שרוש ןטימ טפעהַאב ןוא ןדנוברַאפ זיא סָאװ

 ,האירב רעד ןופ ץרַאה ןטימ םטיר ןייא ןיא טּפַאלק

 .גָאט ןבלַאה ןכָאנ ןיוש זיא'ס -- ברעמ ףיוא ןָאטעג גייב ַא ךיז טָאה ןוז יד

 ןעמונעג ךיז רענשטָאּפָא לסָאי טָאה החנמ עקידי'רוּפכ-םוי-ברע יד טנװַאדעגּפָא

 ןקידנקנַאלב סייוו םעד ןגױצעגפורַא ךיז ףיוא טָאה רע .שודקה-םוי םוצ ןטיירג וצ

 טעשטַאקרַאפ .הרטע רענרעבליז רעטיירב רעד טימ תילט ןיא טליהעגנייא ךיז ,לטיק

 .י. ןייג ,ןייג טזָאלעג ךיז ןוא עטָאּפַאק ןייז ןופ סעלָאּפ יד

 תוכּפתשה ןופ לוק ַא ךיז טסיגעצ ןילבול רעטניה רעדלעפ עטיירב יד רעביא

 . .שודקה םוי ןופ ןעמוקנָא ןרַאפ דלעפ ןיא "הכז-תלפת. דיי ַא טגָאז סע .שפנה

 ,ןשיור ןקיטניװ ןייז ןטימ ןיא םיוב רעד טלעטשעגּפָא יו ךיז טָאה עלייוו ַא ףיוא

 ןייז ןטימ ןיא -- לכייט סָאד ,סעומש ןקידנעמושז רעייז ןטימ ןיא -- ךעלזערג יד

 יײז וצ ךיז טָאה סנטייו רעד ןופ גנַאזעג קידנרעטיצפיוא ןַא ,סולפ ןקידרעבליז

 | . ..ןגָארטרעד
 טימ טיײלגָאב ,לוק ס'רענשטָאּפָא לסָאי ךיז טגיוועצ ןוא ךיז טביוה רעדיוו

 . . . ןזײרּפש עקיד'ךרדה תציפק ענייז ןופ טירט עקילייא-שימטיר

 ,לָאמליײט .ּפָארַא-גרַאב ,ףױרַא-גרַאב ,ןלָאט ןוא רעגרעב רעביא טעשטּפערד רע

 ןייז ןופ ךָאנ רע זיא טייוו ,טייוו ךָאנ זַא ,םיא ךיז טכַאד ,לָאט ןיא קידנעמוקּפָארַא
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 ,סיוא םיא ךיז טכַאד רעדיוו ןוא ,ףױרַא-גרַאב רע טרעטעלק דלַאב ;ליצ ןטרעגַאב

 סָאד ךעלטייד סיוא ךיז טיירּפש ןגיוא ענייז רַאפ .קחרמ רעד זיא ןיילק רָאג יו

 ַא סױרַא טנייש םינינב יד ןשיווצ ןופ .ןילבול --- טָאטש רעטרעגַאב ןייז ןופ דליב

 !שרדמה-תיב סנ'יבר םעד --- תימורד-תיחרזמ ףיוא טרָאד ,עלעטניּפ סייוו ןיילק

 סעּפע --- סיפ יד ןוא לגילפ ףיוא יוװ ךיז טבייה המשנ יד ,טיצ ןוא טגָאנ ץרַאה סָאד

 ...ןרָאװעג טלגילפַאב ךיוא ןטלָאװ ,טכייל ױזַא ךיוא ייז ןרעוו

 ןעלגילפ-רעלדָא טימ ,ףיוא םיא טבייה חוכ רענעטלַאהַאב ַא יװ טליפ לסָאי

 ענייז רַאפ .םיחטש עטייו יד רעביא לענשיץילב חוכ רעקיזָאד רעד םיא טגָארט

 לענשיץילב .ןכייט ,רעמייב ,רעדלעפ :שַאמ-שימ ַא ןיא ייברַאפ ןעלדניווש ןגיוא

 ...סעציײלּפ ענייז רעטניה ןדניוװשרַאפ דלַאב ןרעוו ןוא ןָא ייז ןפיול

 ענעפרָאװעצ ןוא עמַאזנייא ,עטרעדנוזעגּפָא ,ךעלזייה עשרעיוּפ ךיז ןטייב טָא

 -ַאב-טכידעג יד ןָא ןיוש ךיז ןביוה סע .רעדלעפ רעקיטש יד רעביא טרָאד ןוא ָאד

 ...ןילבול טָאטש רעד ןופ רעדלעפ עטמיוצ

 םלוע רעד טייטש םורַא ףיוה ןטקַאּפעג םעד ןיא ןוא ד"מהיב סנ'יבר ןיא

 ,קיטעמוא ,קירעירט ךיז ןדוס ןוא ךעלעקּפוק ,ךעלעקּפוק ןעייטש סע .טכָאקעצ

 םיא לָאז סָאװ ,זמר ַא ,טרָאװ ַא שטָאכ ןרעה טלָאװעג ןרעג טלָאװ רענייא רעדעי

 טָאה סָאװ ,הלפת-לעב רעקידנעטש רעד ,"רענשטָאּפָא לסָאיא .ןקיאורַאב ץרַאה ןייז

 ,ןייגוצ ןסייהעג טשינ הזוח רעד טָאה ןטייווצ ןייק .ָאטשינ זיא ירדנ-לכ ףיוא הקזח ַא

 יד ,ענעבילקעגסיוא יד ךיז ןזײװַאב טָא !אלַּפ ַא -- טעּפש טרעוװ לייוורעד ןוא

 רעד .רדח סנ'יבר ןופ קירוצ ןעמוק ייז ,אירבח רעד ןופ םידבכנו םיבושח עמַאס

 ןגיוא ענעסירעגפיוא ןוא רעליימ ענעּפָא טימ ייז וצ ךיז טרַָאש םלוע רעצנַאג

 עשימרוטש ַא יו םלוע ןסיורג םעד ןשיווצ ךיז טפיולעצ קילבנגיוא ןייא ןיא

 :"הזוחע ןופ הבושת ענעסירעגּפָא עצרוק יד הרושב

 ...י"ןענוװַאד טעו רע ...טפיול לסָאיא --

 ... םייח טטצעל יד  .ז

 יז טיג ,קידנעײגקעװַא .ברעמ ףיוא ץכעלייוורעטניה רדסכ ךיז טקור ןוז יד

 ַא -- ,גיינרַאפ ַא .חרזמ ןגעקַא גיינרַאפ ןפיט ןייא ךָאנ ,"םולש השועג וצ יו ךיז

 תושר ריא ןיא זיא סָאװ ,טײקמערַאװ ןוא טכיל גָאט ַא רָאפ ארוב םעד קנַאד

 ָאזַא םיצולּפ ןוז יד ךיז טזייװַאב --- ןײגוצקעװַא ןזיווַאב טשינ .טױרטרָאפנָא ןרָאװעג

 רעד ךיז טלטיורעצ ןעמַאװצ ריא טימ .עקידרעייפ ָאזָא ,עקיטולב ָאזַא ,עטיור

 יד ךיז טיירג סע -- רעייפ קיטש ןייא ןיא ףיונוצ ךיז טסיג ןוא למיה רעצנַאג

 ...ןידח-םוי םוצ הלעמ לש אילמּפ

 יד טרעװ רעסַאלב ץלַא -- ןביוא טרָאד למיח רעד טרעװ סע רעטיור סָאװ

 ןוא סיוא ךיז טסיג טייקיטומייו עקיד'תושמשה-ןיב עליטש ַא .ןטנוא ָאד דרֶע

 .רעזערג ןֹוא רעמייב ,ןוואטס ןוא ןכייט ,רעדלעפ ןוא סעקנָאל יד ףיוא ךיז טגיילעצ



 205 ןהכה הידבוע

 םוצ רענייא ךיז ייז ןעילוט ןייש-טנוװָא ןלעקנוט-קידרעטיצ ַא ןיא טליהעגנייא

 סָאד האריבו המיאב רוטַאנ יד ּפָא טרַאװ םעטָא םענעטלַאהעגנייא ןַא טימ .ןרעדנַא

 ...ןידה"םוי ןופ ןעמוקנָא

 ,םערוטש ַא ןופ ןגָארטעג יו ,סיוארָאפ טילפ ןוא טפיול לסָאי ןוא

 טביוה ןפיול ןקיטסַאה ןייז עגר ַא ףיוא וליפַא קידנסייררעביא טשינ

 -- להקה תעד לעו םוקמה תעד לע; : ןעמורב וצ םיטש עקידרעטיצ ַא טימ ןָא לסָאי

 *.,,ןיייייר-י-יייתמ ונא הטמ לש הבישיבו הלעמ לש הבישיב

 "ןיריתמ; :ןוגינ םענעגיוצעגסיוא םעד ןקידנערַאפ וצ טשינ טזייווַאב רע

 ןייא ךָאנ --- .ףיוה-שרדמ-תיב ןפיוא םידיסח םלוע םעד ךרוד ךיז טסייר רע ןוא

 ., .םיא ףיוא רעקידייל ַא טרַאװ סָאװ ,דומע םייב ןיוש טייטש לסָאי ןוא --- גנורּפש

 רעפיט ַא ןופ יו טקעוועגפיוא ,ןפָאלעגכרוד שרדמ-תיב ןכרוד זיא רעטיצ ַא

 זיא סָאװ ,"הזוח, רעד .ןָאטעג לסיירט ַא םלוע רעצנַאג רעד ךיז טָאה גנוטכַארטרַאפ

 -רעטניה ןפרָאװרַאפ ּפָאק םעד ,דומע ןבענ טרַאה טנַאװ:חרזמ רעד ייב ןסעזעג

 ןרעביא תילט םעד טזָאלעגּפָארַא ,טלעטשעגפיוא םיצולּפ ךיז טָאה -- ץכעלייוו

 | ,טנַאװ ןָא ּפָאק םעד טרַאּפשעגנָא ןוא םינּפ ןכיילב

 רעמ ךָאנ טימ ןָאטעג םורבעצ ַא לוק ס'לסָאי ךיז טָאה ןטייצ עקילָאמַא ןיא יו

 -- אה -- ַאה -- ַאהַא -- ַאהַא -- ַאהַא -- ַאהַא -- ַאהַא; :תובהלתה ןוא ןערב

 ..."ירס-א-או ירדנ לכ

 -רעייפ ַא טכליהרַאפ שרדמ-תיב םעד םורַא רעדלעפ יד רעביא טייוו-טייוו

 רעכייוו ַא ןיא סיוא דלַאב ךיז טלקיצ סָאװ ,"לארשי ינב תדע לכל חלסנוג רעקיד

 ,השקב רעקיצרַאה

 :ּפָא טרעפטנע רעליימ רעטנזיוט ןופ רענוד רעקיטכעמ ַא

 ."ךירבדכ יתחלס 'ד רמאיו; --

 עקידלּפַאצ-שירפ ךיז ןזייווַאב למיה ןצרַאװש ןלעקנוט םעד ףיוא ןסיורד ןיא

 ,..יתחלס ...יתחלס :קידנעלכיימש ןעקניוו ןוא ןעלקניפ ייז ,ןרעטש

 ןייק ןרָאפעגפיונוצ ךיז ןענייז *?תומוקמ ענעיג ןופ ןדיי זַא ,הרות תחמש ךָאנ

 םיטּפשמ ןוא םישעמ יד ןגעוו טלייצרעד ןבָאה ייז ןוא *דירַאי ןסיורג. ןפיוא ןילבול

 טרעהעג לסָאי טָאה --- ענשטָאּפָא ןיא ןָאטעגּפָא טָאה לייח עשיסור סָאד סָאװ ,םיארונ

 .ןרָאפוצ םייהַא ןעמעוו וצ ןוא סָאװ וצ רעמ טשינ ןיוש טָאה רע זַא ,ןענַאטשרַאפ ןוא

 -הרשע-שולש; ןופ טכַאנ רעד ןיא םולח ןקיד'ארומ םענעי ןענַאטשרַאפ טָאה רע

 | ."תודמ
 ןוא הנומא ןופ חוכ םעד טימ טלטרַאגעגמורַא רענשטָאּפָא לסָאי ,ךיז טָאה רע

 !"ביטמהו בוטה ךורב; :ןפורעגסיוא ךיוה רע טָאה לוק טקיטשעג-קידרעטיצ ַא טימ

 ,םייה עטייווצ יד זיא ןבילבעג -- ,ןרָאװעג בורח זיא ענשטָאּפָא ןופ םייה יד

 .ןילבול ןיא שרדמ-תיב סנ'יבר םעד



 תפי הדוהי
 ָאריּפש דוד

 ץעשרַאװ ןיא טבעלעג

 .(1942) ב"שת ,עקנילבערט ןיא ןעמוקעגמוא

 לקיגײא ןַא) סוחי ןכױה טימ טגדָאלַאב ,ףױה ןשייבר ַא ופ ןצ ַא

 סימ ןטלַאהַאבסױא ךיז ָאריּפש דוד טָאה ,(םַאצ ןוא ץינעשזָאק ןופ

 הדוהי : םינָאדװעספ ןרעטווא ןטאורּפ עשירַארעטיל עטשרע ענײז

 ,תודיסח ןגעװ ןעװעג עסַאט ןעגײז ןעגוופַאש עטשרע ענײז .חפי

 ,עשרַאװ) "סויה, גנוטײציגָאמ רעשיאערבעה רעד ןיט ןענישרעד

 ערעגנעל ַא -- טרָאד ןטעברַא עטסנעגנולעג ענײז ושיװבצ 59

 ןיא ."עכסישפ ןוּפ םנוב יר יבר ןופ םילשמ ןוא ןסעומש, עירעס

 ןטירָאטסיה ןײז טימ "טגײה, רעװעשרַאװ ןיא סױרַא רע זיא 4

 יןעטש ַא ורָאװעג רע זיא רעטעּפש .אישנה ףסוי ןוד ןגעװ ןַאמָאר

 ייצ ןבירשעג ךױא טרָאד ןוא "טנעמָאמ, ןיא רעטעברַאטימ רעקיד

 ס'מש טנײמ סָאד) "םשיחא, םינָאדװעס9 ןרעטווא ןענַאמָאר'סגנוט

 סָאד טריגַאדער רע טָאה טײצ רעבלעז רעד ןיא .(תפי -- רעדורב

 קיטעט ןעטעג זיא הא 'יעמימש עסיד יד, טַאלבנכָאװ עשיטסיחרזמ

 ירעד'לערוטלוק רעד ןיא טרפב ,גונגעװַאב רעשיטסיחרזמ רעד ןיא

 8 טריגַאדער רע טָאה המחלמ רעד רַאפ טרַאה .טעברַא רעשירעיצ

 ."הגביא סעטָאילביביסקלָאפ רעד ןופ ןרושָארב ןא רעכיב עירעס

 יד ןיא טרָא ןקידוריפ ַא ןעמוורַאּפ רע טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ יא

 חצי ברה םורַא טריפורג ןעװעג ןעגײז סָאװ ,ןזירק עשיטסיחרזמ

 ןיא טא ףליה רעלַאיצַאס רעד ןיא יּטסַא ןעװעג זיא רע .םיובנסינ

 'חודע םעד טיול .טעברַא רעשירעיצרעדיזעיגילער רעשידרערעטנוא רעד

 טריטרָאּפעד ןרָאװעג ָאריּפש תפי זיא ןַאמדײז ללה רײד ןופ ןגָאז

 רעמוז ָאמעג רעװעשרַאװ ןופ שוריגױסַאמ םעד תעב ,עקנילבערט ןייק

 ןללש; ךוב ןטריגַאדער'טצעל ןײז וצ לסיטרַא'טײלגַאב ןיא .2

 רימ, :ןבירשעג תפי טָאה ,(1939 ,עשרַאװ) יתורוד ןופ רעייפ ןיא

 ידי רעד ןופ לגָאֹל ןסױרג םעד ןיא סישודק יד ןופ ןרערט יד ןלַײצ

 טלטױר ןרערט יד ןיא .רעלטיח זיב רצאגדכובנ ןופ -- עטכישעג רעש

 ַא ךיז טנָאמרעד סע -- -- ועמַאלּפ ךיז ןרעײּפ סע ןא טולב ךיז

 רעײפ ןײמ רעײפ טימ ןלעװ ײז זַא ,טענײמ יײז .טרָאװ סיױרג

 --- -- "ושעלרַאּפ
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 תפי הדוהי

 ךיי רעטוג רעד
 (ןטלַאטשעג ןוא ןעגנולייצרעד -"סידיסחג עירעס רעד ןופפ

 וצ ןריובעג זיא רע -- "דלוי למעל; :ןרָאװעג טגָאזעג זיא קידצ ןפיוא ךיוא

 רוא םעד ןייז וצ ךישממ הכוז ןיוש זיא קידצ רעד ,רע ןענַאװ-זיב ,רעטַאמ ןוא ימ

 רעווש םיילפכ-לפכ ןָא םיא טמוק ךָאנרעד .טכיל ןשילמיה ןופ ןיישּפָא ןא ,ןוילע

 -רעד .טײקטלַארטשעצ ןייז ןופ ץנַאלגּפָא םעד גיוא דמערפ ַא רַאפ ןטלַאהַאבוצסױא

 זיא סָאדי-טָא ,םינּפ קידנטכיול ןייז ףיוא עקסַאמ ַא ןגיילרַאפ וצ טפָא רע טכוז רַאפ

 -יקידצ יד ןשיוװצ הלוגס-יריחי זיולב סָאװ ,תודיסח ןיא הגרדמ ענעביוהרעד רָאג ַא

 ,טכיירגרעד וצרעד ןבָאה רודה

 .א

 עטשרע ןייז זיא ,ףָאלש ןופ טקעוועגרעביא ךיז טָאה רע ןעוו ,ןגרָאמירפ ןטימ

 טרעקרַאפ .ןדיי ַא רַאפ טסַאּפ סע יוװ ,תוזירז טימ ןענוװַאד ֹוצ ןעוועג טשינ הדבוע

 רעגייטש ַא ,"ףיוה, ןרעביא ןריצַאּפשוצמורַא ןעוועג זיא גנַאג רעטשרע ןייז ,רָאג

 -וצ .רַאטנעװניא ןקידעבעל ןצנַאג ןרעביא ןקוקוצמוא ךיז ןוא ,רעיוּפ רעטסָארּפ ַא

 טיירב ןוא סיורג ,?ןטק תילט; ןזיולב ןיא ױזַא רָאנ ,ןָאטעגנָא טשינ עטָאּפַאק ַא לָאמ

 טנַאה רעד ןיא .דמַאז ןפיוא עקידנּפעלשכָאנ ,תיציצ עגנַאל טימ ,ןַאטפַאק ַא יו

 -עגנָא טָאה רעּפמילקעג-לסילש רעד ןוא ,ןעלסילש טניב ןצנַאג ַא ןטלַאהעג רע טָאה

 !טיײג תיבח-לעב רעד -- :ףיוה ןסיורג ןרעביא טגָאז

 .ןירעקלעמ-ךלימ עטלַא יד ,ַאװָאנַאי ןעגנַאגעגנגעקַא םיא זיא לַאטש םעד ןבענ

 ךיז ןעמונעג ןוא (!ןגרָאמ טוג) *!ירבָאד ןעיזד; ריא ףיוא טרעפטנעעגּפָא טָאה רע

 יז רעדלעפ עכלעוו ףיוא ןוא ,ןבעגעג ןבָאה יק יד ךלימ לפיוו ,ןגערפסיוא יונעג

 עיוג עטלַא יד .קיטפערק ןוא שירפ זיא עשַאּפ יד יצ ןוא טעשַאּפעג ןטכענ ךיז ןבָאה

 -גדירפוצ ןופ טרָאװ ַא וצ-טפרַאװ רע ןוא ,דובכה-תארי ַא טימ ץלַא ףיוא טרעפטנע

 ןײלַא רע טפרַאװ ןיירַא גייטש ןיא .גייטש-רעניה רעד וצ רעטייוו ךיז טזָאל ןוא טייק

 .רעטַאלפעג-תופוע ןקידיירפ ןופ האנה קיטנעק טָאה ןוא רענרעק לסיבַא וצ

 ּפָא טרטּפ ,תיבה-לעב השעמ ,ףיוה ןרעביא םורַא גנַאל ךיז רע טיירד ױזַא

 ןיא קעװַא ךעלדנע ןיוש ךיז טלעטש רע ןעוו ,רעטעּפש ןוא ,ןטפעשעג ינימ עלַא

 ,.קיטרַאפ טשינ ץלַא ךָאנ רע זיא -- ןענווַאד לקניוו ַא

 ןַא רעביא תילט ןרעווש םעד ןפרָאװרַאפ וליפַא ןיוש טָאה רע זַא ,ךיז טכַאד

 םענעפָא ןכרוד ןקוקסױרַא ױזַא-םתס רָאג ךיז רע טמענ ןענירעד ןטימ ןיא ןוא לסקַא |

 ,סױרַא סַאג רעד ףיוא רעטצנעפ

 תופוע עקידעבעל טימ ליונק ַא .לסעג סָאד ייברַאפ דָארג טלייא עטרעױּפ ַא

 עטרעױּפ רעד טימ ןעגניד ךיז רָאג רע טמענ-- ןפיוקרַאפ םוצ םורַא יז טגָארט

 .זנַאג רעטעפ ַא ןופ חקמ םעד חוכמ
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 ןוװויטָאמ עשידיסח 468

 ןגיױא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ ,סַאג רענעפָא רעד ףיוא רָאפ ןיוש סָאד טמוק

 שיטָאּפש-קילאג ייז ןעלקָאש ,דצ סבר ןופ "םידגנתמא עקידלטעטש יד סָאד ןעעז

 :ּפעק יד טימ

 סע זיא ױזַא !שממ םשהילוליח ַא !תוריּפ , עשידיסח יד ןענייז סָאד טָא --

 ןטלַאה ןיילַא םיא ךיוא ןוא !"שמשו רואמ, ןופ ןוז ַא ,ןוז ַא סקידצ םעד גהונ ךיז

 | | . . . !"יברק ַא רַאפ םידיסח לייט ַא

 :ליטש רעד ןיא ךיז קידנקשוש ,ןיילַא רָאג ןעניוטש םידיסח עכנַאמ ןוא

 -רעיש ךָאד זיא רע ןוא ! השוב ַא ןוא הּפרח ַא ! סָאד זיא ךרד "ןימ; ערַאסָאװ

 -- -- !שימלק 'ר יבר רעד ,ןטַאט ןקיליײה ןייז הזבמ טשינ

 ןײרַא לענש ,עטרעױּפ רעד טימ ךיז ןעגנידּפָא ןכָאנ ןיילַא רע זיא לייוורעד ןוא

 ,ריט יד ךיז רעטניה ןסָאלשרַאפ ןוא רדח ןיא ךיז וצ

 רעד וצ רעיוא ןַא ןגיילוצוצ טװאורּפעג רעטציא טלָאװ רעצימע ןעוו ,ךַא --

 ! ריט רענעסָאלשרַאפ

 עטייוג יד סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טוג סע וטסָאה ? ךורב ףסוי ,טרעהעג טסָאה; ---

 *? טגָאזעג ריד טָאה

 ,תודדובתה ןייז ןופ רדח ןיא ,ןיילַא ךיז וצ ןגירשעג ןוא טהנעטעג רע טָאה ױזַא

 ןיא ןגירשעג רדסכ ץלַא ןוא קירוצ ןוא ןיה טזײרּפשעג רע טָאה רעטמַאלפעצ ַא

 : לוק ןכעלרעמָאי ַאזַא

 (- . .!זיירּפ ןרעסעב ַא ביג ,ךיז רעסעברַאפ ,דיי ,וד) 51 ווַארּפָאּפ ,וקדישז; --

 !הנעט עקיטלַאװעג ַא רָאג ךָאד זיא סָאד ,וטסרעה !טגָאזעג ,שוריפב יז טָאה ױזַא

 טנעקרעד ךיילג ךיד טָאה עט'יוג ַאזַא וליפא זַא ,ךורב ףסוי ,שוריפב ךָאד טסעז

 !ןילַא ךיז רַאפ ךיד עשז-םעש !ןרעסעברַאפ ךיז טספרַאד וד זַא ,םינּפ ןייד ןיא

 ךַאז יד טייו יו . . . עפ ,עפ !ןגירשעג-דלַאװעג ,ייוו יוא !ווַארּפָאּפ ,וקדישז,

 *! וַארּפָאּפ ,וקדישז, .ןָאט הבושת עקַאט וטזומ ,ךורב ףסוי !ןעגנַאגרעד ןיוש זיא

 . . . "וַארּפָאּפ ,וקדישז, ,םישעמ עטכעלש יד ןייז ןקתמ ןוא ,ןרעסעבסיוא ךיז טזומ

 ןוא טמערַאילעג ,ןגירשעג ןוא טנייוועג ,טהנעטעג ךיז וצ ןיילַא רע טָאה ױזַא = |

 . . . ןײרַא םינּפ םענעגייא ןיא ןָאטעג ייּפש ַא ןיילַא ךיז טָאה רע זיב --- טרעמָאיעג

 .ב

 ,ףָאלש ןסיז ןעגנַאל ַא ךָאנ יו ,רדח ןייז טנפעעג טָאה רע ןעוו ,גָאטימ-ךָאנ טעּפש

 ןמוחנ םייח ךיז וצ ןפורעגניירַא רע טָאה

 ,שימלק 'ר ןיבר םייב שדוקב שמשמ ןעוועג ךָאנ זיא רעקשטיטלַא רעד ,םוחנ םייח

 וצ רע טָאה ,ונילצ ןגי ותוכז ,ןיבר ןטלַא ןופ הריטפ רעד ךָאנ דלַאב .הכרבל ונורכז

 -עּפ ָאד רימ רַאפ ןעד זיא סָאװ .ןענַאד ןופ ןײגקעװַא זומ ךיא; :ןָאטעגיגָאז ַא ךיז

 סע . . . טייקילייה יד קעװַא ,טייקנייש סָאד קעװַא ,טייקיטכיל סָאד קעװַא ? ןבילב

 ?ןכורב ףסוי ,םיא ןייז שמשמ ךיא לָאז רשפא .רימ רַאפ טרָא ןייק רעמ ָאטשינ זיא
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 ,ןסָאג יד ןיא דלַאװעג יירש ןוא ייג שטָאכ ! ןייז וצ שמשמ ןעמעוו ָאד זיא סע ...מה

 רעסעב !ןענעק טשינ לעװ ךיא ,ןקוקוצ ןענעק טשינ רעצ ןקיזָאד םעד לעוװ ךיא ,ןיינ

 "וצ ךיז ןיילַא טשינ יבַא ,ןגָארט ךימ ןלעװ ןגיוא יד ןיהואוו ,ןענַאד ןופ ןפיולטנַא וצ

 === = םעלַא םעד וצ ןקוקוצ

 שמשמ ןטלַא םעד ןייז ריצפמ קרַאטש ןעמונעג טָאה ךורב ףסוי יבר זַא ןוא

 רעד ןיא ,ןײגוצקעװַא טשינ םימחר םיא ייב ןטעבעג ךיז שממ ןוא ןמוחנ םייח

 "אשונ קידהנושמ םיא טָאה ,ךורב ףסוי יבר ,רע רָאנ ,זיוה ןיא ןבילבעג רעקשטיטלַא

 לש םירבד טימ שמשמ ןטלַא םעד ןייז חירטמ טלָאװעג טשינ טָאה רע .ןעוועג םינּפ

 'עגוצ לָאמַא רֶע טָאה ױזַא --- "לוח וב שמשי לא ,שדוק וב שמשש ילכ, ...ךכב המ

 טָאה םוחנ םייח רעטלַא רעד זַא ,ןעוועג זיא ןופרעד הנווכ יד סָאװ ,זמר ַא ןפרָאװ

 עשזייוו ָאט ,הכרבל קידצ רכז ,ןטַאט ןקילייה ןייז ייב ןעוועג שדוקב שמשמ ךָאד

 ? וצרעד ןוז רעטסָארּפ רעד ,רע טמוק

 זַא ,שמשמ ןטלַא םייב ןעוועג ןנחתמ ךיז טָאה ךורב ףסוי יבר סָאװ ,רעמ טשינ

 .שרדמ לקיטש ַא ,תוינשמ קרּפ ַא ,שמוח השרּפ ַא ןענרעל םיא טימ לָאז רענעי

 ןייז גהונ ךיז טגעלפ ךורב ףסוי יבר תעשב ,*שיט; םייב ,ןענווַאד ןכָאנ תבש

 רואמ, רפס סנטַאט ןופ הרות לקיטש ַא םענייז םלוע םעניילק ןרַאפ ןענעיילוצרָאפ

 רעטלַא רעד טגעלפ סלָאמַאד -- הרות לקיטש ןגייא ןַא ןגָאז וצ טָאטשנָא *שמשו

 ףסוי יבר זַא ,טסַאּפעגפױא ןוא רפס ןרעביא רענעגיובעגרעביא ןַא ןייטש םוחנ םייח

 . . . ןזיירג ןייק טימ ןענעיילרָאפ טשינ לָאז ךורב

 -ישאר ַא ייב טלעטשענּפָא ךיז טָאה ךורב ףסוי יבר זַא ,טריסַאּפ טָאה לָאמניײא

 הבשחמ) ז"מ טָאטשנָא -- תועט לקיטש ַא טכַאמעג ןוא "?שמשו רואמ, רפס ןיא תובית

 ,(הרז הדובע) ז"ע טנעיילעג רע טָאה (הרז

 :ןגיוא עזייב ענייז טציּפשעגנָא טָאה םוחנ םייח רעטלַא רעד

 - !{זיירג ַאזַא --

 :קידוועמעש ױזַא ,טרעפטנערַאפ ךיז טָאה ךורב ףסוי יבר ןוא

 סָאד ןענייז עדייב ,ךה ונייה ךָאד ןענייז *הרז הדובעג ןוא "הרז הבשחמ; --

 ? הנימ-אקפנ יד זיא עשזיסָאװ . . . עבלעז

 : רעטניוטשרעד ַא ןבילבעג עלייוו ַא ךרוד זיא םוחנ םייח רעקשטיטלַא רעד ןוא

 ? םיא וצ םירוביד עכלעזַא סעּפע ןעמוק ןענַאװ ןופ ---

 דרָאב יד .םערָא ןרעטנוא שמוח ַא טימ רדח ןיא ןײרַא םוחנ םייח טמוק לייוורעד

 -- טלּפענקעצ זיא עטָאּפַאק יד ,זָאנ רעד ןופ ןלַאפ ןלירב יד ,טעשָאלּפעצ זיא ענייז

 םוחנ םייח .ןכורב ףסוי יבר טימ דובכ גהונ קירעביא טשינ זיא רע זַא ,טעז ןעמ

 ,ןלַאפעג רָאג ךיז טלַאה ךורב ףסוי יבר ןוא ,רעדנַאנופ טיירב ךיז טצעז

 טרעזייבעצ ןוא קוסּפ ַא ףיוא גנַאל טלטייט ,שמוח סָאד טנפע שמשמ רעטלַא רעד

 : הזגור טימ ךיז

 ןענעק טשינ לָאז ןעמ זַא !ןעזעג טשינ ךָאנ ךיא בָאה ּפָאק ןטּפָאטשרַאפ ַאזַא --

 ןייד ןייז טעװ עשז-סָאװ ,אמלע אלוכד ירמ !םיא ןיא ןּפָאטשנײרַא שמוח קוסּפ ַא

 | . . .?!רעניימ *יבר, ,ףוס
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 ,שמוח סָאד וצ טּפַאלק רע ,טרָא ןייז ןופ ףיוא-טגנירּפש שמשמ רעטלַא רעד

 ,ריט רעד וצ ןפיול ךיז טזָאל ןוא

 : ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ,םימחר ךיז טעב ךורב ףסוי יבר רָאנ

 -ייה ןיא ןייז סע לָאז ,רימ ףיוא טשינ ביוא ןוא ! רימ ףיוא תונמחר ס'טָאה --

 ךיא .תונמחר טָאה ,ךייא טעב ךיא ,רעטייו רימ טימ טנרעל !תוכז סנטַאט ןקיל

 לָאז למיה ןיא רעטָאפ רעד זַא ,ןייז ללּפתמ לעװ ךיא ,ּפָאק םעד ןגייל-וצ ןיוש לעװ

 . . . הרות עקילייה ןייז ןייטשרַאפ וצ ןגיוא יד ןענעפע רימ

 ןייז ,םינונחת רעגייטש עכלעזַא ןופ ןעגנַאגעצ טרעוו שמשמ ןזייב ןופ ץרַאה סָאד

 טימ שמוח לקיטש ַא ןענרעלרָאפ רעטייוו ךעבענ טמענ רע ןוא ןייא ךיז טליטש סעכ

 ,ןכורב ףסוי יבר ,ןוז סניבר ןסיורג ןייז רַאפ יישר

 .ג

 יבר קידצ רעסיורג רעד טבעלעג טָאה ,רתסנ ַא יו טלעטשרַאפ-ןגרָאברַאפ ױזַא

 ,ןסָאלשרַאפ ןטלַאהעג ךיז רע טָאה רעסעלש ןביז רעטנוא .טָאטש-יינ ןופ ךורב ףסוי

 ,טליפעג טָאה ןעמ .ןענַאטשרַאפ טשינ טרָאפ ןוא טליפעג סָאװ:סעּפע טָאה םורַא םלוע

 :ןשטייט םידיסח ךָאד ןגעלפ טושּפ ױזַא םירָאװ .קיטַאלג טשינ סעּפע זיא ָאד זַא

 ןחנ ןופ תודלות יד זַא ,תוטשּפב ןגָאז וצ טניימ סָאד . . . "חנ -- חנ תודלות הלא;

 ךָאד זיא ,ױזַא ביוא ןוא ,קידצ תניחבב רעטייוו זיא סָאװ ,חנ --- עקַאט זיא ,קידצ םעד

 טרָאס ַאזַא וצ ןייגסיוא ןלָאז "?שמשו רואמ, ןקיליײה ןופ תודלות יד זַא ,ךעלגעמ טשינ

 ןעוועג סנייז תוגהנתה סָאד ךָאד זיא ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא . . . טײקטסָארּפ

 -רַאפ ןייק רָאג טעמכ טָאה סע זַא ,טסייה טסָארּפ סָאװ --- טסָארּפ ,שילרעטסיוא רָאג

 !ןבָאה טנעקעג טשינ רעפטנע

 ;םיא ןגעוו ןעגנַאלק עקידתודוס ןטײרּפשרַאפ ןעמונעג סעּפע ךיז ןבָאה זייווכעלסיב

 ןבעגעגרעביא ןעמ טָאה ױזַא --- טגָאזעג לָאמניײא טָאה רעזנאצ םייח יבר; --

 -תהיש ןייק ליומ ןופ סױרַא טשינרָאג טזָאל רעטעטשיינ רעד זַא -- רעיוא וצ ליומ ןופ

 . .."םידוחי, ןוא תונווכ עקילייה זיא טדער רע סָאװ ,ץלַא לייוו ,ןילוח

 רעזנאצ םייח יבר ןופ שינעגעגַאב ַא ןגעוו ,השעמ ַא טײרּפשרַאפ ןעמ טָאה ָאד ןוא

 .געוו ןטימ ןיא ,אינסכא ןַא ןיא ץעגרע ,רעטעטשיינ ןטימ

 רע ,בוט-םוי ןסיורג ַא רָאג טעװַארּפעג גָאט םענעי ןיא טָאה רעזנאצ םייח יבר

 ! לָאמ-ןייא-ןוא-ןטסטרעדנוה םוצ ס"ש ןעוועג םייסמ טָאה

 רעסיורג רעד ףיוא רעטעטשיינ םעד ןטעברַאפ ןעגנַאגעג רעזנַאצ םייח יבר זיא

 ,הווצמ-הדועס

 :הדעו םע לכ ינפב ,רעטעטשיינ רעד םיא וצ טגָאז

 ! ?םויס/, ַא ךיוא טנייה בָאה ךיא --

 .רעזנאצ םייח יבר טגערפ -- ? ונייהד ---

 טסנרע ץנַאג טָאה --- !"םילהת רפס, ףיוא םויס ַא טכַאמעג טנייה בָאה ךיא -- |

 ,רעטעטשיינ רעד טגָאזעג
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 טָאה רעזנאצ םייח יבר רָאנ ,טכַאלעגרעדנַאנופ קיכליה ךיז ןבָאה עקימורַא עלַא

 : ןפורעגּפָא ךיז

 ?שיוט ַא רימ ןכַאמ ,רעטעטשיינ ,רשפא --

 טָאה -- !עקיניײז סָאד ייב ןטלַאה רעדעי ךיז לָאז ! םיכסמ טשינ ןיב ךיא ,ןיינ --

 ,טרעפטנעעג רעטעטשיינ רעד

 -גואוו יד ןגעוו ןעלדוס ןוא ןעקשוש רעמ סָאװ ןעמונעג ךיז ןבָאה םידיסח זַא ןוא

 ;הלאש עיינ ַא ןעמואוושעגפיוא ייז רַאפ זיא---.רעטעטשיינ םענופ ןתוגהנתה עכעלרעד

 *? םיא ןעמ טפור ױזַא יווג

 ךיז םידיסח ןבָאה -- ? ןעמָאנ םייב טסָארּפ רעטעטשיינ םעד ןפור ןעמ לָאז --

 ןטלַאהעגסױא טשינ עקַאט זיא'ס ןוא ,הּפצוח ַא טרָאפ ךָאד סע זיא --- ןעוועג חכוותמ

 ןייז טפור סָאװ רענייא) *התימ בייח ומשב וברל ארוקה; םירָאװ . . . ךיוא ןיד י*ּפע

 ?"יבר; ןפור רעדיוו םיא ןעמ לָאז . . ,(שממ ןבעל ןטימ ךיז טליּפש ,ןעמָאנ םייב ןיבר

 טעװ סָאװ ,השק רעטייוו ךָאד סע זיא -- טהנעטעגקירוצ םידיסח ערעדנַא ןבָאה --

 ַא זיא סָאד טָא; ,ןּפַאכנָא ןירעד יאדוװַא ךיז ןלעװ םידגנתמ יד ןוא ?ןגָאז טלעוו יד

 . . 7! ךיילג עלַא ייז ןענייז ױזַא ןוא *יבר,

 םע-ןומה רעד ןעמוקעג זיא סע זיב ,ןבעג הצע ןייק טנעקעג טשינ ךיז ןעמ טָאה

 *!ו דיי רעטוג רעד; -- : רעטעטשיינ םעד ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןוא

 ,טייל עמערָא יד ןעוועג ןענייז סָאד --- ? םע-ןומה רעד ןעוועג סע זיא עשז-רעוו

 רעד; : ןפורעג םיא ייז ןבָאה סָאװרַאפ ןוא .אפוג טָאטשיײנ ןופ םימותי ןוא תונמלא יד

 רעדעי ןיא ןפלעהסיורַא קידנעטש ייז טגעלפ רע לייוו .טושּפ ןוא טסָארּפ ? *דיי רעטוג

 ,טפַאשגנע ןוא טיונ

 טָאה יז רָאנ יוװ ,ענעגָאלשרעד-קידכעבענ ןוא עטרעטיברַאפ-טסיװ ַא ,הנמלא ןַא

 -ימעג ,ןרָאװעג טסיירטעג יז זיא ,זיוה סרעטעטשיינ םענופ לעווש יד ןטָארטעגרעביא

 ."דיי ןטוג, םייב הצע ןַא ןוא ףליה ַא קידנענ

 ןּפַאלקנָא ךָאנ ןגעלפ ייז זַא ,עקילַאק רעטנלע ןַא ,רעייג-הנידמ ַא ,ןַאמערָא ןַא
 ןייז .סמערָא ענעפָא טימ ןעמונעגפיוא ייז רע טָאה ,רעטעטשיינ ןופ ריט רעד ןיא

 טָאה בייל ןופ דמעה ןגייא ןייז ןוא ןבעגעגקעװַא ייז רע טָאה ליומ ןופ טיורב ןסיב

 ."דיי רעטוג; רעד ,ןגױצעגּפָארַא רע

 רעביטש עמערָא יד רעביא ןזָאלסױרַא ךיז ןײלַא רע טגעלפ תבש ברע ןדעי ןוא

 טגעלפ רעטעטשיינ רעד רָאנ יו ןוא ."תבש דובכל, הקדצ ןלייטרַאפ םוטעמוא ןוא

 : ןגָארטעצ הרושב עקידיירפ ַא ךיז טָאה --- ךעלסעג עמערָא יד רעביא ןזיײװַאב ךיז

 !דיי רעטוג רעד !דיי רעטוג רעד --

 ןדערסיוא ןעמונעג טָאה ןַאמערָא ןייא זַא ,השעמ ַא טריסַאּפ טָאה לָאמניײיא ןוא

 | : ןטייווצ ןפיוא סטכעלש

 טכוזעגסיוא קיטיירפ טָאה רענעי יוװ ,ןעזעג ןיילַא ןגיוא עניימ טימ בָאה ךיא ---

 . . . זירּפ םענעצלַאזעג ַא טלָאצַאב רַאפרעד ןוא ּפרַאק ןטסערג םעד קרַאמ-שיפ ןפיוא

 ? הקדצ ןוא הבצק ןעמענ וצ רָאג רע טגַאװ יװ ָאט



 ןויטָאמ עשידיסח 22

 ; טגרָאזרַאפ טסנרע ןבילבעג רע זיא ,טרעהרעד סָאד טָאה רעטעטשיינ רעד זַא

 ביוא םירָאװ ,ןַאמערָא םענעי רַאפ אצוי טשינ עקַאט ךָאד ןעמ זיא ,ױזַא ביוא ---

 םיא ףיוא ביוחמ יאדווַא ןעמ זיא ,שדוק תבש דובכל שיפ ענייש ףיוא רדהמ זיא רע

 ! דובכה לכב ןגרָאזַאב וצ ץלַא ןוא ןבָאה וצ תונמחר

 ןייא טימ ןפורסיוא עלַא ןגעלפ -- טרעהרעד סָאד טָאה םעיןומה רעד זַא ןוא

 ;לוק

 ... !דיי רעטוג רעד . . . !דיי רעטוג רעד ---

 יד

 -יטסָארפ ַא ןיא :השעמ עשילרעטסיוא ַאזַא ןפָאלרַאפ ךיז זיא לָאמַא רעדיוו ןוא

 ןוא יינש רערעווש ַא ןלַאפעג זיא ןסיורד ןיא .ןעשעג סָאד זיא טכַאנירעטניװ רעק

 -לַא רעד ןוא רעטעטשיינ רעד ןסעזעג זיא רדח ןייז ןיא קינייוװעניא .טקעדעגוצ ץלַא

 רעגייטש רעד יו ,תוינשמ קרּפ ַא טנרעלעג םיא טימ טָאה ,םוחנ םייח ,שמשמ רעט

 ַא ,ענעדיי עמערָא ןַא ןוא ריט יד ןסירעגפיוא ךיז טָאה גנילצולּפ . . . ןעוועג זיא

 :הללי רערעטיב ַא טימ ןיירַא זיא ,טלעק ןופ עקידרעטיצ ַא ,יינש ןופ עטישרַאפ

 ...ןייז םחרמ רימ ףיוא "דיי רעטוג. רעד ךיז לָאז ! רימ זיא דניוו ןוא ייוו ---

 !ץלַא ,ץלַא רימ לייצרעד ,רעטכָאט עשידיי ערעייט ןיימ ,ןעשעג זיא סָאװ --

 .טייקיצרַאה רעכעלרעטָאפ ַאזַא טימ ריא וצ טדערעג רעטעטשיינ רעד טָאה ---

 רעד לָאז . . . רעדניק ךעלציּפ סקעז ןופ עטַאט ַא !רימ זיא דניוו ןוא ייוו --

 !םימחר זנוא רַאפ ןטעב "דיי רעטוג;

 רעד טשימעגניירַא ךיז טָאה --- !טליװ ריא סָאװ טגָאז ןוא ,ענעדיי ,טגייווש --

 -לַאװעג ןוא ןרעמָאי יז !סענעדיי יד ןענייז ױזַא --- רעזייבעג ַא טימ שמשמ רעטלַא

 ,טשינ טנייוו . , . ןליוו ייז סָאװ ןעמוקַאבסױרַא טשינ ייז ןופ ןעק ןעמ ןוא ןעוועד

 ? ריא טליוװ סָאװ ,רָאלק טגָאז !ענעדיי

 רעטוג; רעד . . . ןלייצרעד וצ ןעד ךיא בָאה סָאװ ! רימ זיא דניוו ןוא ייוו -- |

 זַא ,רע טָאה טגָאזעג ןוא ,רימ זיא ייוו ,ןעוועג זיא רָאטקָאד רעד !ךָאד טסייוו *דיי

 ןַארַאפ זיא טלעג טימ ! רימ זיא ייוו . . . ןעװעטַאר וצ םיא טלעג רצוא ןַא ףרַאד ןעמ

 ענעכָארבעצ ןייק ָאטשינ זיא בוטש רעד ןיא ןוא טגָאזעג רָאטקָאד רעד טָאה ,האופר ַא

 . . . סיורג ױזַא זיא הנכס יד ןוא .עקיּפָאק

 ןבָאה ןרערט יד לייוו ,ןדער טנעקעג טשינ ענעדיי עכעלקילגמוא יד טָאה רעמ

 ,הללי עקידהמיא ןַא ןיא ןכָארבעגסיױא זיא יז ןוא ,זדלַאה ןיא טקיטשעג ריא

 ןוא רדח ןרעביא טזיײרּפש רע .טרָא ןופ ןעגנורּפשעגפיוא זיא רעטעטשיינ רעד

 | : ןרערט ןעלקניפ ןגיוא ענייז ןיא
 שידיי ַא ! הנכס ןיא זיא שפנ שידיי ַא --- ךיז וצ רע טדער -- ?ןעמ טוט סָאװ --

 רַאפ . . , ןגייווש טשינ רעמ ןעק ךיא ,ןיינ !ןעװעטַאר ןעמ ןעק טלעג טימ ןוא !שפנ

 ןמ הטורּפ התלכ עקַאט זיא ןיילַא רימ ייב !ןידה תא ןתיל דיתע ךיא ןיב עגר רעדעי
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 ךָאד ןענייז ןדיי רעבָא ...הנורחאה הטורּפה דע טלייטעצ ןרָאװעג זיא ץלַא ,סיכה

 ! םינמחר ינב םינמחר

 -ַאב ַא טימ טעדנעוועג רעטעטשיינ רעד ךיז טָאה --- ! םוחנ םייח ,סיוא רעה ---

 !טָאטש ןופ םידיגנ יד וצ רימ טימ ןיוש םוק -- שמשמ ןטלַא םוצ לוק ןשירעלעפ

 .ךיד טעב ךיא ,רימ טימ םוק .הבדנ ַא ןטעב ןוא ןּפַאלקנָא ןעמ טעװ ריבג ןדעי ייב

 ! שפנ חוקּפ ןופ הווצמ ַא ךָאד זיא סָאד ,בילוצ רימ וט

 טימ ליופ םוחנ םייח רעקשטיטלַא רעד טיצ -- ןסיורד ןיא טלעק עזייב ַאזַא --

 -- רקיע רעד ןוא !ןסיורד ןיא טשינ ןעמ טעז שטנעמ ןקידעבעל ןייק --- ןעלסקַא יד

 ,קינייװ ? הבדנ ַא ןבעג ןלעװ ךייא טעװ רעוו --- ןרָאצמירג ַא ןיא ןיײרַא ןיוש רע זיא

 ןיא ךיילג םענעי ןכירק ןלעװ וצ ךָאנ ,ןגיוא יד רעטנוא הזבמ ךייא זיא ןעמ זַא

 רָאג ייז ןענייז בור'ס םירָאװ ,םידיגנ יד ןפרַאװסױרַא זנוא ךָאד ןלעוו ייז . . . םינּפ

 ! םידגנתמ

 !דובכ םענעגייא םעד וליפַא החוד זיא שפנ חוקּפ !םוחנ םייח רערעייט ןיימ ---

 למיה ןופ זנוא ןעמ טעװ טשער יד ןוא ,עקירעזנוא סָאד ןָאט וצ ביוחמ ןענייז רימ

 ! ןפלעה

 הזבמ ןיײלַא ךיז ןפלעה טשינ לעוװ ךיא ,טייהרעטנוזעג ןייג ךיז טנעק ריא ---

 ,טלַאק ןוא ףייטש ןטלַאהעג ץלַא ךיז םוחנ םייח טָאה --- ! ןייז

 ןיא ךיז ןזָאל ןוא ןטילש ַא ןעגניד ,עצדרעס רעדורב ,רימ ןלעװ ױזַא ביוא --

 !טעטש ערעדנַא

 טנעז --- םילכ יד ןופ סױרַא ןיוש רעקשטיטלַא רעד זיא -- !אברדא ,טרָאפ ---

 תושפנ תנכס ,הנכס תקזחב טנייה ןענייז ןגעוו עלַא ?ּפָארַא ןעניז ןופ ,הלילח ,ריא

 טעו רעוו ,םעד ץוח ןוא .ןלעטשוצנייא ביוחמ טשינ ןבעל ןיימ ןיב ךיא . . . שממ

 רעצנַאג רעד ןיא טעיזדוקסַאּפ זיא ןעמָאנ רעייא זַא ?הבדנ ַא ןבעג טרָאד ךייא

 . .. הביבס

 !טשינ ךימ ןעק רענייק ואוו טרָאד ,טָאטש רעטייוו ַא ןיא ןרָאפ ךיא לעװ --

 -הממ ךָאד ןעמ טעוװ --- טשינרָאג ךייא ןעק ןעמ ואוו טרָאד זַא ,עשז-טרעה --

 | !ןבעג טשינ ךשפנ

 בר רעטעטשיינ רעד ןוא ,טָאטשיײנ ןיא בר ַא ןיב ךיא זַא ,ןלייצרעד ךיא לעװ ---

 !תובדנ ענייש ןבעג רימ ןעמ טעוו ,ןואג ַא רַאפ םש ַא ךָאד טָאה

 ןקיכליה ַא טימ ןכָארבעגסױא שמשמ רעטלַא רעד זיא -- !םלוע לש ונובר --

 טצװ עשזי-סָאװ ,אברדא ! ןרָאװעג לבלובמ ןצנַאגניא ךָאד זיא שטנעמ רעד --- יירשעג

 ןיא אישק ערעווש ַא ןגערפ טשינ-ריד טשינ-רימ ןלעװ ןטרָאד ענעי זַא ,ןָאט ריא

 טימ ןביירטרַאפ ךייא ךָאד ייז ןלעוװ ?ןגערפ ייז ןלעו הלאש עברַאה ַא ?ןענרעל

 ! טנרָאװעג בָאה ךיא זַא ,טקנעדעג . . . ףוס רעד ןייז טעװ סָאד !סנקעטש

 ךיא ןיב ןטַאט ןקיליײה ןופ תוכז ןיא ןוא הווצמ רעסיורג רעד ןופ תוכז ןיא --

 וטסליוו ,םוחנ םייח ,וד ןוא !ןריסַאּפ טשינ סטכעלש םוש ןייק טעװ סע זַא ,חוטב

 ךיא ןוא ָאד עשז-ביילב ָאט ,הווצמ רעסיורג ַאזַא רַאפ ןבעל סָאד ןלעטשנייא טשינ
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 !טונימ ַא ןעמיוזרַאפ טשינ רָאט ןעמ .ךיא רָאפ דימו ףכית .ןרָאפ לעװ ןיילַא

 קַאּפלָאק ןטימ ץלעּפ ןייז ןגיוצעגפיורַא רעטעטשיינ רעד טָאה שינעלייאעג ןיא

 א יא יי ,בוטש ןופ ןפָאלעגסױרַא זיא ןוא

 טָאה רע ,בוטש רעמערַאװ רעד ןיא ןבילבעג זיא ,שמשמ רעטלַא רעד ,םוחנ םייח

 ַאזַא ןיא ןײרַא געוו ןיא ןזָאל ןלעוו ךיז טעוװ הלגע-לעב רעכלעוו :טכַארטעג ךיז

 ,טשינרָאג טימ ןעמוקקירוצ דלַאב ,ךורב ףסוי ,רע טעוװ ,סיוועג ? תוכשח ןוא הרירק

 םעד טָאה -- ןעמוקעגקירוצ טשינ לענש ױזַא רעבָא זיא רעטעטשיינ רעד זַא

 ַאזַא ןיא ןײלַא ןכורב ףסוי ןזָאל וצ תונמחר סיורג ַא טּפַאכעגמורַא םוחנ םייח ןטלַא

 םעד ,ןיבר ןסיורג ןייז ןופ ןוז רעד ךָאד רע זיא ףוס-לכ-ףוס .ןײרַא געוו ןקידתונכס

 ןוא ,ןכורב ףסוי יבר ןכוז וצ לטעטש ןרעביא סױרַא םוחנ םייח זיא ,"שמשו רואמ;

 ןיא ךיז ןזָאל םוצ טיירג ,ןטילש ןטנַאּפשעג ַא ןיא קידנציז םיא רע טָאה ןפָארטעג

 .געוו ןטייוו

 !ןרָאפ רימ ןוא ףױרַא םוק ! טעשטומַאלַאב טשינ . . . ןעמוקעג טרָאפ וטסיב ---

 ןלעטשנייא ךיז טסעוו זַא ,טביולגעג טשינ ךיא טלָאװ ,ןמלז המלש ,ריד ףיוא --

 ,הלגע-לעב םעד ןדערוצּפָא טכוזעג םוחנ םייח טָאה -- !ןבעל סָאד

 ךיז הלגע-לעב רעד טָאה -- !טּפעלשעגסױרַא טעב ןופ שממ ךימ טָאה רע ---

 ַא טימ . . . אבה םלוע קלח ַא טגָאזעגוצ רימ טָאה רע -- ןרעפטנערַאפ ןמונעג

 . . . לוטש ןייז ןבענ ןייטש טעװ לוטש ןיימ זַא ,ןריואוושעגוצ רימ רע טָאה "קדצ ןה;

 !?אבה םלוע קלח ַא רַאפ דיי ַא טשינ טוט סָאװ ? יאדכ טשינ סע זיא

 .ה

 "רעד םיוק סנגרָאמוצ ןגעוו-יינש ערעווש יד רעביא ךיז טָאה ןטילש רעד ןעוו -

 ַא קירעיורט םוחנ םייח רעטלַא רעד טָאה -- בושי ןטייו ַא ןיא ץעגרע טּפעלש

 : ןָאטעג-גערפ

 ? רעטייוו ןייז טעוו סָאװ ? ןייג רעטציא ןעמ טעװ ןעמעוו וצ ןוא --

 -- רערעטנומ ַא ןפורעגסיוא רעטעטשיינ רעד טָאה -- !זיא סָאד הלאש ַא --

 ,טָאטשיײנ ןופ בר רעד ךָאד ןיב ךיא !בר םוצ ךיילג

 ןיא סעומש ַא ןּפַאכ ןלעװ טנרָאפ ןופ דלַאב ךָאד טעװ בר רעגיה רעד רעבָא --

 ,הגאד ערעטיב ןייז ןעגנולשעגּפָארַא םוחנ םייח רעטלַא רעד טָאה -- ןענרעל

 ,בר םוצ קעוװַא ייז ןענייז

 טשינ טָאה ןוא הבישי ןיא רועיש ַא ןגָאז ןטימ ןיא ןטלַאהעג טָאה בר רעד

 | ,ןייז קיספמ טלָאװעג

 ןגעוו ןעמוקעג זיא טָאטשיײנ ןופ בר רעד זַא ,םיא גָאז ןוא בר םוצ ןיירַא ייג --

 םוצ ןלױפַאב ךורב ףסֹוי יבר טָאה ױזַא --- !ןטרַאװ טשינ ןעק רע ןוא ץוחנ רבד ַא

 .שמשמ ןטלַא

 ענייז וצ ןפורעגסיוא בר רעד טָאה -- !חרוא רעבושח ַאזַא ,ַאו-וא ,ַאװ-וא ---
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 רודה ןואג ַאזַא עקַאט ןפרַאד רימ םירָאװ ,םימשה ןמ שממ ךָאד זיא סָאד ,םידימלת

 בילוצ ךיז רימ ןענעק געט ייווצ סָאװ ,אישק עברַאה יד ןרעפטנערַאפ זנוא לָאז רע

 .{טרָא ןופ ןרירקעװַא טשינ ריא

 ןעיירטעג ןטלַא םעד ןוא םינּפ ןקידנלַארטש ַא טימ ןפָאלעגנגעקַא זיא בר רעד

 ! ךעלדיײמרַאפמוא זיא קילגמוא סָאד :ןלַאפטנַא טשינ-רעיש ץרַאה סָאד זיא שמשמ

 בר רעשלטעטש רעד טָאה -- !הרותה דובכ רעתמא ןַא זיא סָאד ,אבה ךורב --

 ,דובכ רעטסערג רעד ! אברדאו אברדא -- טָאטשיײנ ןופ טסַאג םעד ןעוועג םינּפ לבקמ

 רעזנוא ןיא אישק עברַאה יד ןרעפטנערַאפ וצ זיא ,ןייז עיצמ ךייא לעװ ךיא סָאװ

 ! םכח-דימלת ַא רַאפ דוביכ רעטסערג רעד ךָאד זיא סָאד !הבישי

 -- -- יתית יכיהמ ,ונ ,ונ --

 רָאנ ,ןירַא הבישי ןיא ןייג ןזָאלעג ןסַאלעג ןוא ליטש ךיז טָאה רעטעטשיינ רעד

 ענעגייא יד טימ ךָאנ :ןטלַאהרעביא טשינ סָאד טעוװ רע זַא ,טליפעג טָאה םוחנ םייח

 !קילגמוא םוצ ןקוקוצוצ ןגיוא

 -עגקעװַא טונימ רעטצעל רעד ןיא רעבירעד ךיז טָאה םוחנ םייח רעטלַא רעד |

 םיוק .ןגָארטעג םיא ןבָאה ןגיוא יד ןיהואוו ,ןפָאלטנַא זיא ןוא הבישי רעד ןופ טיירד

 ןמלז-המלש הלגע-לעב רעד ואוו ,אינסכא עבלעז יד טכוזעגפיוא רע טָאה תורצ טימ

 ,םוחנ םייח .העיסנ רערעווש רעד ןופ רעדימ ןוא רענעריורפעג ַא טכרָאנשעג טָאה

 הרירב ַא ַא ,ןפָאלש טגײלעגקעװַא ךיוא ךיז טָאה ,רעטמעשרַאפ ןוא רעטלפייווצרַאפ ַא

 ?טַאהעג רע טָאה

 זיא אינסכא רעד ףיוא טקעוװעגרעביא ךיז טָאה םוחנ םייח רעטלַא רעד ןעוו

 ,וצ-טכַאנרַאפ ןעוועג ןיוש

 -- ןעשעג זיא ןכורב ףסוי רעזנוא טימ סָאװ ,ןָאט קוק ַא טרָאפ ךָאד זומ ןעמ ---

 .שזַארוק טימ ןמונעגנָא ךיז שמשמ רעטלַא רעד טָאה

 ,טשַאררעביא ןעוועג רע זיא -- זיוה סבר םוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה רע זַא

 זיא .הנותח ַא ףיוא יו רעדימראה רעכעליירפ ַא ןגָארטעג ךיז טָאה סױרַא זיוה ןופ

 ןגיוא יד טנפעעג רע טָאה דלַאב ןוא שינעּפַאלק-ץרַאה ַא טימ קינייוועניא ןײרַא רע

 !ןעשעג ָאד זיא סנ ערַאסָאװ : גנוניוטש סיורג רַאפ

 רעד ןופ ינּפ עצנַאג יד םיא םורַא ןוא ןָא-ןביוא ןסעזעג זיא ךורב ףסוי יבר

 ןוא ,ןעגנוזעג ןוא טצנַאטעג טָאה ןעמ .רעשל ןיא ןעוועג זיא החמש יד ןוא .טָאטש

 ,טסַאג ןדמערפ םוצ ןדנָאװעג ןעוועג ןענייז ןקילב סנעמעלַא

 -- !החמש יד סיורג ױזַא סעּפע זיא סָאװ ןוא ? טסַאג רעד סע זיא רעוו ---

 ףגערפ וצ ןצימע טלעטשעגנייא ךיז שמשמ רעטניוטשרעד רעד טָאה

 ךָאד זיא סָאד .טרעפטנעעג קיכליה רענעי טָאה -- ?סעּפע ריא טגערפ סָאװ ---

 עברַאה ַאזַא טרעפטנערַאפ טנייה ָאד טָאה רע !טָאטשיײנ ןופ בר רעד ,םלוע ןואג ַא

 !ןרעלקוצפיוא טסואוועג טשינ טָאה םינדמל עגיה יד ןופ רענייק סָאװ ,אישק

 ענייז ןביולג וצ רעווש םיא זיא סע ןוא השעמ יד טרעה םוחנ םייח רעטלַא רעד

 ?םולח רענייש ַאזַא סָאד זיא .ןרעיוא ענעגייא
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 -- לוק ןשימייה ַא ךיז ןבענ טרעהרעד םיצולּפ רע טָאה --| !םוחנ םייח --

 !"םייחל, קנירט ןוא רידַאנ

 . . . רעטלכיימשעצ ַא ,ךורב ףסוי יבר טגנַאלרעד עקַאט םיא טָאה ןייוו סוכ רעד

 רעקיטרָאד רעד ןענַאטשעגפיוא זיא םינּפ תלבק ןופ הדועס רעכעלרעייפ רעד ךָאנ

 | : אנשיל יאהכ טגָאזעג ןוא בר

 סָאװ ,הרותב ןואג ןוא דבכנ חרוא ַאזַא ןייז וצ םינּפ לבקמ היכז יד ןבָאה רימ ---

 ןייק טשינ זיא סע .תושפנ תלצה ןופ הווצמ ַא ןגעוו זנוא וצ ןעוועג חירטמ ךיז טָאה

 ךיא בָאה ,תובדנ ערעזנוא ךָאנ ןײגמורַא ןיילַא ןפרַאד לָאז חרוא רעד זַא ,הרותה דובכ

 ! תובדנ ערעזנוא הבחר דיב ןגָארטוצ-ןגעקטנַא ידכ ,רעהַא ָאד ןפורעג ןעמעלַא ךייא

 . . . ןוצר יהי ןכ ,ןייטשייב ןעמעלַא זנוא טעוװ הווצמ רעסיורג רעד ןופ תוכז רעד ןוא

 ף 

 טנעקעג םיוק ךיז טָאה רעטעטשיינ רעד יו םעדכָאנ ,םייהַא סגעווקירוצ ףיוא

 םייח רעטלַא רעד טָאה --- שארב בר ןטימ רעטײלגַאב םלוע ןסיורג םעד ןופ ןדיײשּפָא

 :ןטלַאהנייא ךיז רעמ טנעקעג טשינ שמשמ םוחנ

 ןרעפטנערַאפ וצ טסואוועג עקַאט ןעמ טָאה ןענַאװ ןופ ,לחומ טייז ,רימ טגָאז --

 ? אישק עברַאה ַאזַא

 ןצפעל עניימ סָאװ ,טשינ ךיא סייוו רעטציא ךיוא זַא ,םוחנ םייח ,רימ ביולג --

 ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאפ ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא בָאה ךיא . . , טדערעגסױרַא ןבָאה

 רעד ןעמוק לָאז הווצמ רעסיורג רעד ןופ תוכז ןיא; : ךרבתי םשה וצ ןעוועג ללּפתמ

 למיה ןופ ןעמ טָאה .*טשּפ ןקיטכיר םעד ליומ ןיימ ךרוד ןגָאזסױרַא ןוא תופסותה-לעב

 . . . טשינרָאג ,טשינרָאג סייוו ןיילַא ךיא ןוא ,השקב ןיימ ןעוועג אלממ

 ךיז ןעמונעג רעדיוו ךורב ףסוי יבר טָאה ,םיהַא טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה ייז זַא

 :םוחנ םייח ןטלַא םייב ןטעב

 !תוינשמ קרּפ ַא רימ טימ טנרעל --

 :טרעפטנעעג קירוצ שמשמ רעטלַא רעד ןיוש טָאה לָאמ סָאד

 ! קידצ רעקילייה ,ןרַאנּפָא ןזָאל טשינ ןיוש ךימ ךיא לעוװ רעגנעל ! ןיינ --

 .ןרָאװעג הלגתנ טָאטשיײנ ןופ ךורב ףסוי 'ר יבר רעד זיא השעמ רענעי טניז ןוא

 (שיאערבעה ןופ טצעזעגרעגביא)



 שילזיימ בודילאומש

 (1909) ב"סרת ,לשימעשּפ ןיא ןריובעג

 ןרָאי-ןברוח יד ןיא ,ווַאלסָארַאי ןיא ןעמוקעגמוא

 רעסיורג א ײברעד ןוא דמלמ ַא ןעטעג זיא רשא יר רעטָאּפ ןײיז

 .םידימלח תורוד ןעװעג דימעמ טָאה סָאװ ,העפשה:לעב ןוא םכח'דימלח

 ײב תודיסח ךיוא יװ הרוח טנרעלעג טָאה בוד לאומש רעגנוי רעד

 .ןיבר רעגיטַאיסוה ןופ ברוקמ 8 ןעװעג זיא רעכלעװ ,רעטָאפ ןײז

 יַאב ןוא לוח'ידומיל טנרעלעג ןײלַא ךיז רַאּפ רע טָאה קיטײצכײלג

 ןיא קיטעט ןעװעג זיא רע .ןכַארפש ןיא טמָאקלופרַאּפ ךיז סרעדנװז

 ןפלָאהעג טָאה רע .ןליופ ןיא גנודנירג ריא טגיז גנוגעװאב-הדוגא רעד

 ואװ טרָאד ,עיצילַאג ןיא גנולײטּפָא הדוגא עטשרע יד ןריזינַאגרָא

 ייא עֶקרַאטש ןופ טנַאװ ַא ןכערבוצכרוד טַאהעג טָאה "הדוגא, יד

 ןעטעג ךיוא רע זיא רָאי עקיגײא ןופ ךשמ ןיא .ן'חודגנתה עכעלרעג

 ןוא לארשי תדוגא רעד ןפ עלַארטנעצ'בוס רעד ןפ רעטײל רעד

 .גרעבמעל ןיא טרָא ץיז ןטימ ,עיצילַאג רַאּפ לטרשי תדוגא יריעצ

 לשימעשּפ ןיא ןבעגעגסױרַא רע טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ עטעּפש יד ןיא

 טָאה רע ."געװ רעזווא ,טפירטטיײצ עשיסקָאדָאטרַא עֶקיִכָאװ-ייוװצ ַא

 רקיעֹב ,לָאגורורשז עשיססָאדָאטרָא ענעדײשרַאּפ ןיא טסילײטַאב ךיז

 "תונויזח} ןוא םיריש עשיריל ןבירשעג טָאה רע .שיאערבעה ןיא

 ."וטטכרדא ןיא ןוא "וולגד} ןיא רעדליביסגגומיטש עשידיסח ךױא יװ

 יךנַאהּפָא עשיגָאלָאעדיא ,קיטסיצילבוּפ ןבירשעג רע טָאה שידיי ןיט

 בקעי'תיב ,"מַאלבגָאט ןשידײג ןיא ןעײסע עשירָאטסיה ןוא ןעגנול

 זעמַאמ ןײז ץָאוט .א .א רעטסעלב'טנגוי עשיססָאדָאטרָא ,לאורושז

 עמצעל יד ןיא .החמשב ןעװעג דימח רע זיא טײקמערָא רעלעיר

 ןַא סלַא ,טאלסָארַאי ןיא טבעלעג רע טָאה המחלמ רעד רַאּפ ןרָאי

 ןיא ,טרָאד רע זיא תועידי עסיהעג טױל .ןײד ןקיטרָאד ןפ םעדײא

 .טיײיל .ס .ס עשמיד ןפ ןסָאשרעד ןרָאװעג ,גָאט'רוּפיכ'םוי'ברע ןא

 לָאויִגירא ןשיאערבעה ןופ טצעזעגועביא זיא ָאד גוולײצרעד ןייז

 לָאורושז ןשיוארעטילדעיגילער רעגרעבמעל ןיא טקורדעג ,"תולעחה,

 ."הנביא
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 שילזיימ בוד לאומש

 גנוביוהרעד

 (הדגא עשידיסח ַא)

 ? ןעוורַאפ ןוא סָאװרַאפ

 טָאה ?ןרָאװעג טרעטיצרעד ױזַא םיצולּפ דלַאװ רעד רעטציא זיא סָאװרַאפ

 ןוא ןעזרעד דוס םענעליױהרַאפ ַא רע טָאה ?טּפַאכעגמורַא דחּפ רעקיליורג ַא םיא

 ?טרעטישרעד ןרָאװעג ןופרעד זיא

 יװ םיצולּפ זיא ,רעכעלגעווַאב-דימת רעד ,רעקישיור-דימת רעד ,דלַאװ רעד

 רעטַאלפ ןייק .תויח סָאד ,םעטָא םעד ןריױלרַאפ טלָאװ ץלַא יו ,ןרָאװעג טרעוװילגרַאפ

 טּפַאכעגמורַא זיא ץלַא ,לזערג ַא ןוא גייווצ ַא ןופ ךרָאש ןייק ,לגילפ ןשלגיופ ַא ןופ

 ,םורַא ץלַא טליהרַאפ טייקכעליולב רערעטיול ַאזַא ןוא .שינעגייווש רעפיט ַא ןופ

 -גנע יד ןשיווצ .דוס ןקידנגייוש ַאזַא ןיא טרעיילשרַאפ ןוא טליהרַאפ זיא ץלַא

 טייקליטש יד יװ ,טכידעג-לקנוט ױזַא טייקליטש יד זיא רעמיוב עטרעטנָאלּפרַאפ

 טייקליטש רעקידועּפַאטנָא-סטכידעג רעד ןופ דוס רעד ןוא .תושממ ַא טַאהעג טלָאװ

 ...רעסערג ךָאנ זיא

 -נעמושז-קיבייא רעד קידתודוס-ףיט ױזַא טציא טגייווש ןעוורַאפ ןוא סָאװרַאפ

 ? דלַאװ רעקיד

 -רעדנואוו םעד ןופ טירט יד רעטציא ןבעווש דלַאװ םעד ןופ ןשינעפיט יד ןיא

 ...בוט-םשילעב רעד -- שטנעמ

 םיא רעביא ןוא םיא םורַא ןוא ,דלַאװ ןרעביא טבעווש בוט-םש-לעב רעד

 -נענערב סָאד -- דלַאװ םעד ןָא טשינ טדניצ רעייפ סָאד ןוא ;לייז-רעייפ ַא טבעווש

 .םש-לעב ןופ הרוצ יד ןלַארטשַאב ןוא ןטכױלַאב זיולב טוט רעייפ עקיד

 רעמיוב יד .טרעטישרעד ןוא טרעטיצרעד ןרָאװעג דלַאװ רעד זיא ןופרעד ןוא

 עצנַאג סָאד ןוא .דובכה :תארי סיורג ןיא ןגייווצ ןציּפש יד ןזָאלעגּפָארַא ןבָאה

 יד טלקיוװעגנייא טָאה ,לגיופ-ביור יד ןוא לגױפ-גנַאזעג יד ,דלַאװ ןופ לגילפעג

 ןעזיוּפ סָאװ ,ךעלמערעוו יד ןוא .דחּפ סיוא טרעווילגרַאפ ןרָאװעג זיא ןוא לגילפ
 סיוא ןשינעטלעהַאב ערעייז ןיא ןקעטש ןבילבעג ןענייז ,דרע רעד ףיוא םורַא

 ,גנוניוטש

 ןרָאי ןופ טַאז זיא סָאװ ,דלַאװ רעד ,ןשינעפעשַאב ענייז עלַא טימ דלַאװ רעד
 .ןעזעג טשינ סעכלעזַא ךָאנ טָאה -- תודוס טימ טּפַאזעגנָא ןוא

 ... טליהעג לייז-רעייפ ַא ןיא םורַא טבעווש בוט-םשילעב רעד

 יא א
* 

 ךיז טיצ לָאט םעד םורַא .לָאט ןטשטנעבעג ןירג ַא ןיא טגיל דלַאװ רעד

 "עג ךיוא ןענייז גרעב יד .גרעב ענעסקַאװַאב-ןירג ןופ ץנַארק רעקיטכערּפ ַאזַא
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 יד ןוא .תראפת ןוא עפש טימ טשטנעבעג זיא םורַא עבט עצנַאג יד .עטשטנעב

 -ַאב םורַא גרעב עלַא ןענייז טָא ,תראפת ןופ תוגרדמ ענעדישרַאפ ןגָאמרַאפ גרעב

 ןריצַאּפש וצ ,ייז ףיוא ןרעטעלק וצ היחמ ַא -- ,םיעוּפיש עקיד'תובחר טימ טקעד

 -טנַא ןופ גרַאב ןייא רָאנ .רעכעה ןוא רעכעה ייז ךרוד ךיז ןעּפַארד וצ ,ייז רעביא

 -נרַאטש-ךיוה ןייז טימ רע זיא םַאנסיוא ןַא .רעשילרעטסיוא ַאזַא סעּפע זיא ,ןגעק

 רעקיזָאד רעד ןוא .ןעוועג סָאד טלָאװ טנַאװ ענעטלָאּפשעגּפָא-ךיילג ַא יו ,ּפָאק ןקיד

 זיא ,ןכיירגרעד וצ ךעלגעמ טשינרָאג זיא םיא סָאװ ,גרַאב רעטקַאהעגּפָא-ףרַאש

 ,רע זיא גרַאב רעטסנעש רעד ןוא ,םורַא הביבס רעד ןופ גרַאב רעטסכעה רעד רָאג

 .תראפת ןופ סָאמ רערעדנוזַאב ַאזַא טימ

 -עג בוטיםשילעב רעד טָאה גרַאב םענייש-שילרעטסיוא ןקיזָאד םעד טָא

 .קילב ןייז ןעקנָאש

 : םשילעב ןופ ןגיוא יד רַאפ טקעלּפטנַא ךיז טָאה דליב שילרעטסיוא ַאזַא ןוא

 טעּפַארד עוּפיש-גרַאב ןקידנכוסמ םעד ףיוא ןוא ,ןטלָאּפשעגּפָא זיא גרַאב רעד

 רעד ןיא ןעָאלק ערעייז ןכַאטשעגנײרַא ןבָאה ןסּפעש יד .ןסּפעש עדַאטס ַא ךיז

 -נכוסמ-טיוט יד ןיא סיפ ריפ עלַא טימ ךיז ןרעמַאלק ןסּפעש יד ;טנַאװ רעקיטַאלג

 טרעטנָאלּפרַאפ ןעָאלק ענעטלָאּפשעג ערעייז ןטלַאה ןסּפעש יד ;ןטייקכיוה עקיד

 ןוא :גרַאב ןופ רעטנורַא ןעגנעה סָאװ ,ןסקיװעג ענירג יד ןיא טּפינקרַאפ ןוא

 ןוא ,ןזָארג עקיטפַאז-ןירג יד ּפָא-ןשזירג ייז ,ןסּפעש יד ,ךיז ייז ןשַאּפ םורַא-ױזַא

 ןטפול רעד ןיא ןעגנעה ןביילב

 -'הנושמ םעד ןיא טקוקעגנייא ךיז בוט-םשילעב רעד טָאה עלייוו ערעגנעל ַא

 ןופ טנַאװ-ןזָארג יד ףיוא ןעגנָאהעגנָא שממ ךיז ןטלַאה ןסּפעש יד יװ ,דליב ןקיד

 .רעטנורַא טשינ ןלַאפ ייז ןוא ,גרַאב ןקידנכוסמ

 -ןרעטַאלפ ַא ןופ ךליהּפָא םעד טּפַאכעגפױא בוט-םש-לעב רעד טָאה ךיילג ןוא

 : שטייב רעקיד

 !לכוטסַאּפ ןקשטעגנוי םעד ןופ שטייב יד ןעוועג זיא סָאד

 סָאד טײרדעגמורַא ךיז טָאה גרַאב-הנכס םענופ סנסיפוצ ,ןטנוא ץנַאג ,ןטנוא

 ַא רע טָאה לָאמ וצ לָאמ ןופ .טנַאה רעד ןיא שטייב רעגנַאל רעד טימ לכוטסַאּפ

 -רעד תילכת רעד ןוא .גרַאב ןקיד'הנכס םעד ןגעקַא שטייב רעד טימ ןָאטעג-ךָאפ

 וצ גונעג ןעװעג זיא שטייב רעד טימ ןכָאפ סָאד :רָאלק ץנַאג ןעוועג זיא ןופ

 ; טנורנּפָא ןפיט ַא רעביא טפול רעד ןיא ןעגנעה יז זַא ,ןסּפעש עדַאטס יד ןענערָאװ

 יד ןיא סיפ ןוא טנעה טימ ךיז ןרעמַאלק וצ רהזנ קרַאטש ןייז ןזומ ייז זַא ןוא

 ןייז תעד-חיסמ טשינ עקנילייוו ַא ףיוא ןרָאט ייז זַא ןוא ;ןעלצרָאװ-זָארג עשיגרַאב

 י .ןטנוא ןעגנונרָאװ סילכוטסַאּפ םעד ןופ
 -סיוא םעד ןופ ןגיוא ענייז ןסײרקעװַא טנעקעג טשינ טָאה בוט-םשי-לעב רעד

 -רָאלק עכלעזַא ןעוועג רעטציא ןענייז ענייז תובשחמ יד ןוא דליב םענייש"-שילרעט

 : ערעטיול-קיד'השודק ןוא עקיד'תוטשּפ

 !תולגתה ַא ךָאד זיא דליב סָאד --



 ןװיטָאמ עשידיסח יה א 0

 יד יו טָא ...לארשי:ללכ ןפיוא לשמ ַא ךָאד זיא ןסּפעש עדַאטס יד --

 גרַאב ןקיד'נכוסמ ןרעביא ןדיי יד ,ךעבענ ,ןרעטעלק ,ןכּפעש עטנלע ,עקידנּפַארד

 יד ,גרַאב םענעטלָאּפשענּפָא ןַא תניחבב ךָאד זיא תולג רעד ...תולג םעד --

 ןטַאט רעייז ןוא ןדיי ןשיווצ ןלעטשקעװַא ליוו ןטש רעד סָאװ ,"לזרבה תציחמ,

 סָאװ ,ןזָארג רעטנורַא ןעגנעה גרַאב-תולג ןרעטיב םעד ןופ ןוא ...למיה ןיא

 דוסא םעד ןעמ טניימ סָאד -- ןרענרעד טימרעד ךיז ןעוט ךעלעפעש עשידיי יד

 ,תולג ןופ ןייּפ רעד ןוא ...תולג ןופ םירוסי יד הבהאב ןייז-לבקמ סָאד ,"ןירוסיה

 ,שטייב רעד ןופ ץימש יד ךָאד ןענייז סָאד -- שינעקירדַאב יד ןוא שינרעגרע יד

 לארשי ללכ ןופ ךוטסַאּפ רעיירט רעד ,"מאנ העור; רעד רעכלעו טימ

 םוהת ןפיט ןיא ןלַאפוצרעטנורַא ,הלילח ,טשינ ןדיי יד טנָאמרעד ןוא טנרָאװ

 ,למיה ןופ םידסח ן'תמא רעד ןיא ןענייז תולג ןופ ּפעלק ערעטיב עלַא יד ... .ןיײרַא

 ןייז רבגתמ ךיז ןוא תונויסנ ערעווש יד ןטלַאהוצסיוא תלוכיב ןייז ןלָאז ןדיי זַא

 ...?לזרבה תציחמ, רעד ףיוא

 רערעמ ךָאנ הרוצ ס'בוט-םשילעב םעד טָאה תובשחמ עקיטכיל עכלעזַא ןופ

 .ןטכיולעגרעדנַאנופ ךיז

 ןַא ןלַאפעג זיא --- הרוצ ס'בוט-םש-לעב ןפיוא טכיל ןקידנלַארטש םעד ןופ ןוא

 םורַא גרעב יד ןטכױלַאב טָאה ןוז יד ןוא םורַא האירב רעצנַאג רעד ףיוא ןיײשּפָא

 ןופ בלעװעג רעקיד'תלכת רעד ןוא :;טייקיטכיל רעטרעטיילעגזיינ ַא סעּפע טימ

 -רַאפ-קידלַאװעג ַא טימ קידנלַארטש-קיטכיזכרוד ןעזעגסיוא ןצנַאגניא טָאה למיה

 טרעטַאלפעג-טלּפַאצעג ןבָאה בלעוװעג-למיח םעד רעטנוא ןוא ;טכיל םענעליוה

 ױעקנַאדעג עקידנבעװש יוװ ,ךעלדנקלָאװ ערָאלק-סייו ךעלקיטש ענעסירעגּפָא

 ,תומולח

 רעד וצ ןָאטעג"קנואוו ַא ןוא טקוקעגמורַא לָאמַאכָאנ ךיז טָאה םש לעב רעד

 : ןסּפעש עדַאטס

 ...!ריִמ ךָאנ ךיז טזָאל !טמוק --

 ןוא ,טלקַאװעג ךיז ןטלָאװ ייז יו ,עטלמוטעצ עגר ַא ןבילבעג ןענייז ןסּפעש יד

 .ןדנואוושרַאפ ןענייז ןוא םש לעב ןופ טירט יד ןיא ןעיצכָאנ ןעמונעג ייז ןבָאה ךיילג

 ;שטייב ןייז טימ טעכָאפעג לייוורעד טָאה לכוטסַאּפ סָאד

 טייז רעטייוצ רעד ףיוא ןיהַא ןגיוצרַאפ ךיז רעכיז ןבָאה ןסּפעש יד ,טע --

 ...ָאטשינ הנכס ןייק זיא טרָאד ,טוג יאדווא זיא !גרַאב ןופ

 לוָע ןדעי ןָא ,זָארג ןפיוא החונמב ןגײלקעװַא טלָאװעג ךיז טָאה לכוטסָאּפ םעד

 .הגאד רעדעי ןָא ןוא

 ףיוא ךעלגנַאב ױזַא ןרָאװעג ךױא סעּפע לכוטסַאּפ םעד זיא םיצולּפ ןוא

 לפייפ םעד ןעמונעג רע טָאה ,ןעלמירדנייא טנעקעג טשינ טָאה רע .המשנ רעד

 ירענעט עקידנגָאנ-ףיט ענעכלעזַא לפייפ םענופ ןעיצסױרַא ןעמונעג ןוא ליומ ןיא

 ...שפנה תולכ דע שממ ,ןעגנַאזעג עקיד'שפנה-תוכּפתשה ענעכלעזַא

 לא א
 ' א
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 -תולכ יד טּפַאכעגפױא בוט"םש-לעב רעד טָאה ,דלַאװ קֶע םענעי ןיא ,טייוו

 ,לפייפ ס'לכוטסַאּפ ןופ ךיז ןעיצ סָאװ ,רענעט עקיד'שפנה

 רע טָאה ןעגנַאלק םתס ןייק טשינ .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה בוט-םשילעב רעד

 ןָא-ןליפ רעטרעוװ יד ןוא ,עפרַאש ,ערָאלק רעטרעװ .רעטרעוו רָאנ -- טרעהרעד

 ,טייוו ּפָאןכליה ןוא גרעב עכיוה יד רעביא ךיז ןעלקייק ,לָאט ןטימ דלַאװ םעד

 | | ,טייוו

 סלכוטסַאּפ םעניילק םעד .טּפַאכעגפיוא דלַאװ רעד ךיז טָאה לָאמ ןייא טימ ןוא

 ןבָאה לגיופ יד ןוא .טלסיירטעגפיוא ,טקעוועגפיוא דלַאװ ןצנַאג םעד טָאה לפייפ

 ןבָאה ךעלעגייפ-רעמוז יד ןוא ןגילפ יד ןוא .יירעשטיוושט ךעליירפ רעייז טנפעעג

 ןזָארג יד טימ סעטסוק יד טימ רעמיוב יד ןוא .יירעמושז רעייז ןעיינַאב ןעמונעג

 עלַא עקיזָאד יד ןוא ,רעטַאלפעג ןקידנעמורב ַא ןיא טגיוועגרעדנַאנופ ךיז ןבָאה

 -רעכוטסַאּפ ןופ יירעלַאש רעד טימ ןסָאגעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה ןעגנַאלק ןוא רענעט

 | . . . לפייפ

 : תולעּפתה אלמ ןעוועג זיא ןוא דלַאװ קע ןיא ןענַאטשעג זיא בוט-םש-לעב רעד

 םירוביד -- לפייפ ַא ןופ ןעגנַאלק-םתס סעּפע טשינ ךָאד ןענייז סָאד --

 ײלרעלַא יד ,םייח-ילעב עלַא יד ,ייז !םירוביד עפרַאש ןוא ערָאלק ,סע ןענייז

 עקידנכירק יד ןוא למיה ןרעטנוא עקידנעילפ יד ,ןביוא ןוא ןטנוא ,ןשינעפעשַאב

 יד וליפא ןוא ,ןשטיווק ןוא ןעיָאוו סָאװ ,ןעמורב ןוא ןעמושז סָאװ ,דרע רעד ףיוא
 סױרַא ייז ןופ טגנערב טניוו רעד סָאװ ,ןזָארג ןוא רעמיוב יד ,םורַא םיחמצ עלַא

 ןענייז סָאד .םלוע ארוב םוצ םיחבש ץלַא ךָאד ןענייז סָאד -- תולוק ענעדישרַאפ

 ,הגרדמ עטסכעה ןייז ךָאד זיא סָאד ?םדָא-ןב רעד ןוא -- רעטרעוװ ןָא תולוק ץלַא

 וז -- ךיפבע :ל"זח רמאמ ןופ שטייט רעד זיא סָאד ןוא .ענייז הנתמ עטסערג יד

 תניחבב ןרָאװעג ןבעגעג םיא זיא שטנעמ ןופ ןושל סָאד הּפה חוכ רעד ."הקדצ
 "תור, ןופ קוסּפ ןפיוא רהוז םענופ הנווכ יד זיא סָאד ןוא ."הקדצפ ַא סלַא ,הנתמ ַא

 ןופ הניחב יד ,שטנעמ ןופ ןעמָאנ רעד ..."שניאד אמש היל תידבע אנאדק --

 ,הריש רעטציא טגניז האירב עצנַאג יד ...רובידה חוכ ןטימ ץלַא זיא "םדא;

 -תולכ ןייז טימ ךוטסַאּפ רעד טרָאפ טגנערב הריש רעד ןופ ןוקית םעד רעבָא

 ...לפייפ ןקיד'שפנה

 .רענעט עקידנגָאנ עכלעזַא ןסָאגעגסױרַא ךיז ןופ ץלַא טָאה לפייפ סָאד ןוא

 .ןייוועג טימ טּפַאזעגנָא יו ,עקירעיורט רָאג ןרָאװעג רענעט יד ןענייז םיצולּפ ןוא

 ענייז ףיוא ןעקנעברַאפ קרַאטש ןעמונעג יאדווא ךיז טָאה לכוטסַאּפ םעד

 ןוא ןעיָאװ ןעמונעג רע טָאה לפייפ ןייז טימ ןוא ,ךעלעסּפעש עטעשזדנָאלברַאפ

 ,טפַאשקנעב סיורג סיוא ,ןענייוו

 ןוא ,לכוטסַאּפ ןעיירטעג םענופ טפַאשקנעב יד טליפרעד טָאה םש לעב רעד |

 רע זיא לייוורעד רָאנ -- לפייפ ןייז ןופ רעטרעוװ עקידנפור יד טרעהרעד טָאה רע
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 ,לַאװק ןרעטױל-לָאטשירק ַא וצ ןעגנַאגרעד ,םיא ךָאנ ךעלעפעש יד טימ ןעמַאזוצ

 רעצנַאג רעד ןופ תוקקותשה ןוא תודחא סָאד ןעוועג שיגרמ טָאה םש לעב רעד

 ךיז ןוא לַאװק ןיא ןיירַא רע זיא טייקנביוהרעד רעסיורג ןייז ןיא ןוא האירב

 .ןעוועג לבוט

 ןוא תילט ןיא טליהעגנייא ךיז םש לעב רעד טָאה הליבט רעד ךָאנ ןוא

 גנַאל ףיורעד טָאה האירב עצנַאג יד סָאװ ,הכז הלפת ַא -- ,ןָאט הלפת ןעמונעג

 .טפָאהעג ןוא טרַאגעג

 טכליהעגּפָא ןוא טרעטיצעגפיוא טָאה יירשעג רעקיד'מידחּפ ַא גנילצולּפ ןוא
 ,דלַאװ ןיא

 רענעקָארשרעביא ןַא לכוטסַאּפ עניילק סָאד ןענַאטשעג זיא לַאװק םעד ןבענ

 ?!ןעזרעד ָאד ןבָאה ןגיוא ענייז סָאװ ,דלַאװעג ;רעטלמוטעצ ןוא

 ןעמונעג ,גרָאז ערעסערג ךָאנ סיוא ןוא טפַאשקנעב סיורג ןופ ךיז טָאה רֶע

 ןעמוקעגנָא זיא רע זיב ,טכוזעג ייז רע טָאה .ענייז ןסּפעש עטעשזדנָאלברַאפ יד ןכוז

 .לַאװק םוצ

 :דליב עכעלביולגמוא עקיזָאד סָאד ןעזרעד רע טָאה לַאװק םעד ייב ָאד ,טָא

 ,הנוכ סיורג טימ טנװַאד ןוא תילט ןיא טליהעגנייא טייטש דיי רעקילייה ַא

 םעד ןבענ ןוא .רעייפ-םַאלפ קיטש ַאזַא ךיז טגָארט דיי ןקידנוװַאד םעד םורַא

 סיפ עטשרעטנוא יד ףיוא ,ענייז ןסּפעש יד ןעייטש ,םורַא ןוא םורַא ,דיא ןקיליײה

 ,ךיוה רעד וצ עטקערטשעגסיוא ייז ןטלַאה סיפ עטשרעדָאפ יד ןוא ,עלַא ייז ןעייטש

 רעמיוב יד ןוא ...דיי ןקידנענוװַאד םעד ףיוא טכַארטרַאפ-ט'שודח'רַאפ ןקוק ןוא

 יד ןוא ,ןזָארג יד ןוא ןגייווצ יד ןוא ,ןזָאלעגרעטנורַא ּפעק ערעייז ןטלַאה םורַא

 ןוא דחּפ סיורג ןיא יװ ,ןציּפש יד ןגיובעגרעטנורַא טָאה ץלַא -- ןעמולב-דלעפ

 ךיז טלקַאש --- ןזָארג יד ,רעמיוב יד ,ןסּפעש יד -- םורַא ץלַא ןוא ,טכרופרע
 ...דיי ןקידנענװַאד םעד טימ ןעמַאזוצ

 טימ ןעגנורּפשעגפיוא רע זיא -- ןעזרעד ץלַא סָאד טָאה לכוטסַאּפ סָאד זַא ןוא

 .יירשעג ןקיליורג ןייז

 ,גנוביוהרעד ןופ ,תולגתה ןופ העש ַא ןעוועג זיא סָאד

 רעד ןוא (שטנעמ רעד) ,"רבדמ; רעד -- ןביוהרעד ןעוועג זיא האירב עצנַאג יד

 יד) "םמוד, רעד וליפא ןוא (ןסקיוועג יד) "חמוצ, רעד ,(ןשינעפעשַאב יד) *יח;

 | ,. . ךיוא (רוטַאנ עטיוט

 דלַאװ ןבענ לטעטש ןקיד'תונכש םעד ןיא ןשטנעמ ךיז ןבָאה סנגרָאמוצ ןוא

 :רעיוא ןפיוא דוס ַא טמיורעגנייא ןטייווצ םעד רענייא

 רעזנוא ,ןרָאװעג רעכעה זיא דלַאװ רעד זַא ,ךיז טכוד סעּפע ...םישודיח --

 גרַאב ןקיד'נכוסמ ןטימ דלַאװ רעד ןוא ,לָאט ןיא ןקנוזרַאפ רעפיט זיא לטעטש

 ...רעכעה ,רעכעה ןסקַאוװעגסיוא רָאג ןענייז

 (שיאערבעה ןופ טצעזעגרעביא)

 .א"ינרת ,רדא ,לשימעשט



 לעקנערפ קחצייול

 ירטס ןיא ןריובעג

 ןרָאיןברוח יד ןיא ןעמוקעגמוא

 לָקיײא ןֵא .ןרָאי ליפ ךרוד טבעלעג טרָאד א ירטס ןיא ןרױבעג

 לעיצעּפס ךיז רע טָאה ,"ףרש, רעד ,רעקסילערטס ירוא יבר ןופ

 ןיז ןופ הפוקת'סגבעל יד ןבײרשַאב ןוא ןשרָאּפ ןטימ ןבעגענּפָא

 עג ךיז טָאה רעקסילערטס ןרעביא קרעװ שיֿפַארגָאיב ןיז .ןדײז

 יךוי רעד, גנומײציגָאט רעשיסקָאדָאטרָא רעװעשרַאװ רעד ןיא טקורד

 יבר ק"הרה,) רבס רעדנוזַאב סלַא ןענישרעד ךױא רעטעּפש זיא ןא

 יד ןיא .(ז"פרת ,לשימעשפ ,'ב ןוא יא קלח ,יקסילערטסמ ירוא

 ילעוּפ, ןופ ןַאגהָט ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה ןָאיהמחלמ-ברע

 ןײק .(שזדָאל) "עמימש רעסטעברַא עשידי יד, ,"לארשי חדוגא

 הפוקת"ברוח רעד ןיא לרוג ןכבעלנעזרעּפ ןייז ןגעװ םיטרפ ערעטנענ

 רעװעשרַאװ ןוּפ ןעמונעג זיא גנולײצרעד ןײז .טנַאקַאב טשינ ןענײז

 ."דויי
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 לקנערפ סחמי יול

 הנבל שודיק

 .א

 ,ּפָארַא ןוא ףױרַא רדח ןייז ןיא טײרדעגמורַא ךיז טָאה קסילערטס ןופ ףרש רעד

 יװ ,טמורבעג ליטש ןוא ךיז וצ םענייק טזָאלעגניירַא טשינ ,ט'חומ'רַאפ קרַאטש

 | : הליפת ַא ןיא

 ...!טייצ ןיוש ,טייצ ןיוש זיא'ס ?יתמ דע ,ונ --

 ,רדח ןיא ךיז ייב ןסָאלשעגּפָא ץלַא זיא ףרש רעד ,ןפיול ן'העש ךָאנ ן'העש

 הטרח ךיילג טָאה ןוא ,ףרש רעד ּפָא טצכערק --- !טוג טשינ זיא'ס ,דלַאװג ---

 ךָאד זיא סָאד ,הלילחו סח ,טשינ ךיוא ןעמ רָאט ןיילַא סָאד -- ןצכערק ןייז ףיוא

 ,..הנכס אזַא תעשב החמשב ןייז עקַאט סע ןעמ ןעק יו רָאנ ...תובצע שממ ןיוש'

 ...?טרָאפ ןעמ טוט עשזיסָאװ ...תובצע רעדיוו ןיוש ךָאד סע-טסייה

 .ףרש ןופ הדוקּפ עפרַאש ַא טלַאפ -- ! ןרָאפ ---

 ןרָאפ טסייה יבר רעד זַא ,קסילערטס ןיא ןרָאװעג טסואווַאב זיא דלַאב ןוא

 טימ ,ךיז וצ וצ טשינ טזָאל רע .,ןעמיוזרַאפ טשינרָאג ליו רע ,ןיוש עקַאט רעבָא

 יד ןעמ טקַאּפ שינעלייא ןיא ,ךיז טלייא רע .ןדיירסיוא טשינ טרָאװ ַא רע ליוװ םענייק

 : רע טגָאז םיברוקמ ענייז וצ ןוא ,םישובלמ

 רעד געמ !ןייז הנשמ טשינ ,הלילח ,ךיא לעװ ,ןעמוק וצ טגָאזעגוצ --

 !ןרָאפ סייה ךיא .שפנ חוקּפ שממ ןייז סע געמ ,ןענערב טסָארפ

 ב

 סָאד ןלַאפַאב תוכשח ַא זיא ,ןרעוו ןדנואוושרַאפ סעשט'לארשי ןופ גָאט ןטימ

 -ייב ןוא גָאטײב טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה תוללי יד .באז 'ר ,להקה-שאר ןופ זיוה

 יו ,רצוא רערעייט ַאזַא וצרעד ןוא דיחי-ב ַא ?קילגמוא ַאזַא ,טייקיניילק ַא .טכַאנ

 טרעיורטעגטימ טָאה טָאטש עצנַאג יד זַא שודיח ןייק טשינ ? עשט'לארשי זיא סע

 ,להקה שאר ןטבילַאב ןופ זיוה ןיא ןפָאלרַאפ ךיז זיא סָאװ ,קילגמוא ןטימ

 עלַא .רעשל ןיא ןעוועג זיא טָאטש רעד רעביא טרעיוהעג טָאה סָאװ רעצ רעד

 חוכמ טכַארטעג ץלַא ןוא םיקסע ןוא םינינע ערעייז ןופ ןעוועג תעד חיסמ ןבָאה

 ךָאד זיא ,להקה-שאר רעייז ןפָארטעג טציא טָאה סָאװ ,הרצ יד .ןשט'לארשי רעייז

 וצרעד זיא ,לארשי ללכ םעד םורַא ױזַא ךָאד טפָארטש החגשה יד .ךַאז-םימש ַא

 ןעמ -- לטימ עשידיי עטוװאורּפעגסיוא עטלַא סָאד יו ,הצע ערעדנַא ןייק ָאטשינ

 םוצ ןָאטעג-הליפת ןוא ןעוועג תינעת'רזוג טָאה ןעמ ,ןלוש יד ןיא ןסירעגנייא טָאה

 ,ןשט'לארשי דמש ןופ ןייז ליצמ ןוא הריזג ערעטיב יד ןָאטּפָא לָאז רע ,ןטשרעביוא

 ןלָאפרַאפ ןענייז סָאװ ,רעדניק ייווצ יד ,רבח ןייז טימ דיחי-ןב ס'להקה-שאר םעד

 ...ןטש ןופ ץענ רעד ןיא ןרָאװעג
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 קסילערטס ןופ ףרש רעקילייה רעד זַא ,הרושב יד ןעמוקעגנָא זיא םיצולּפ ןוא

 ןטלַאהרעד טשרָאקָא ,טכירעגמוא ןוא לענש ױזַא ןעמוקעגרָאפ זיא ץלַא ןוא .ןָא טמוק

 ...ֿאד ןיוש רע זיא טָא ןוא ,טמוק רעקסילערטס רעד זַא ,העידי יד

 םינּפ ַא טימ ,ן'יבר ןקילײה םעד ןייז םינּפ לבקמ סױרַא זיא טָאטש עצנַאג יד

 שאר ןופ זיוה ןיא ןרָאפרַאפ ךיילג זיא ןוא ןעמונעג םולש ףרש רעד טָאה תוקחוש

 רעד -- להקה-שאר םעד דיסח ןייז טימ קרַאטש רָאג ךיז טיירפ יבר רעד .להקה

 ַא טימ סיוא רע טכערב .ןשרעהַאב טשינ ןפוא םושב ךיז ןעק ןיילַא להקה-שאר

 .םימשה בל דע ,הללי רערעטיב

 עקיצנייא יד ןעוועג זיא -- !תובצע סָאד קעװַא ביירט .החמש טימ רָאנ --

 ...!ןכיירגרעד ץלַא ןעמ ןעק החמש טימ רָאנ -- ףרש ןופ הבושת

 יג

 ,רעקיד'הרירק ַא רָאג ןעוועג זיא רעטניוו רענעי ,גָאט-תבט ַא ןיא סע זיא ןעוועג

 ןענַאטשעג רעבָא זיא להק ץנַאג .תוארונ ארונ טסָארפ ַא ןעוועג זיא גָאט םענעי ןיא

 טשינ טָאה רענייק .להקה שאר ןופ זױה םעד םורַא ןסיורד ןיא ,סיפ יד ףיוא

 ,טייהרעטכירעגמוא ףרש ןופ ןעמוקנָא ןגעוו הרושב עקישיור יד .ןטערטּפָא טלָאװעג

 טָאה חירה שוח ןפרַאש ןייז טימ ןטש רעד ,םיחלג יד וצ ןעגנַאגרעד ןיע-ףרהכ זיא

 ייוצ יד ץדמשיוצּפָא טיירגעג ךיז טָאה רע ןוא סעּפע ךיז טיירג סע זַא ,טּפַאנשרעד

 רעבלעז רעד ןיא אקווד ןוא תושר רעייז ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעל'מירוחב

 ,..טכַאנ

 ,ךעלגנוי ענעגנַאפעג יד טרַאּפשרַאפ ןעוועג ןענייז סע ואוו רעטסיולק םעד ןיא

 ,םיחלג ערעייז ,טייל עטסנעעזעגנָא יד ןעמוקעגפיונוצ שינעלייא ןיא ךיז ןענייז

 ןסיורג םעד דובכל ,ןצרַאװש ןיא ןָאטעגנָא עלַא ,סעטיצירּפ ערעייז טימ םיצירּפ

 | | ,האמוטה חוכ ןופ ןוחצנ

 רעקיד'הּפצוח ַא טימ ןכליה ןעמונעג טכַאנ תליחת ןיא דלַאב ןבָאה ןקָאלג יד

 ,גיז ןייז טימ ןעוועג ןטש רעד זיא רעכיז ױזַא --- יירעגנילק

 .ךעלגנוי ייווצ יד ןופ רעמַאק רעד ןיא ןיירַא םיחלג יד ןענייז לָאמ ןטצעל םוצ

 רעד וצ תונכה עטצעל ערעייז טימ ןקיטרַאפוצּפָא לענש ךיז טניימעג ןבָאה םיחלג יד

 טימ ןפורעגסיוא ןוא הרובג סיורג טימ ןטרוגעגנָא ךיז ןבָאה ךעלגנוי יד רעבָא ,דמש

 :שפנה-תריסמ רעטסערג רעד

 ,לארשי ןופ טיג ןקידעבעל ןופ ןטערטּפָא טשינ לָאמנייק ןלעוװ רימ ! ןיינ ---

 !ןטיוט זנוא טעוװ ריא וליפא

 רערעטלע רעד טָאה -- ןָאט וצ ןעניז ןיא טשינ לייוורעד רימ ןבָאה סָאד --

 ךָאד טנעק ,רעדניק ריא -- עלעכיימש שירעריפרַאפ ַאזַא טימ טרעפטנעעג חלג

 ָאט ,ןדַאלעגניא טסעג עטצעשעג:ךיוה עכלעזַא ןבָאה וימ .ןייז שייבמ טשינ זנוא

 ...םינּפל שטָאכ טכַאנ עקיטנייה ךיז ט'דמש
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 ךיז ןבָאה ,טקריװעג טשינ ךיוא טָאה האצמה עשינָאלוװיײט עקיזָאד יד ןעוו

 יד טימ רעדניק עשידיי יד ןקינייּפ ןופ הכאלמ רעייז וצ ןעמונעג הלבח יכאלמ יד

 ,םייוניע עטסמַאזיורג

 -פמַארק ערעייז ןיא טצפיזעגּפָא ךעלגנוי יד ןבָאה ױזַא -- ?ולעּפ םימת רוצה; ---

 ,םירוסי עטפַאה

 יד

 ַא טײרדעגמורַא ףרש רעד ךיז טָאה זיוה ןיא להקה-שאר םייב רדח ןייז ןיא

 רשפא !יתמ דע :םיא ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה יירשעג רעטיב ַא .רעטקינייּפעצ

 , . . ?טייצ טרָאפ ןיוש זיא

 .תובצע סיורג ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רע .ןרָאװעג סַאלב םיא זיא םינּפ סָאד

 ןרעטייהפיוא םיא ןוואורּפ םידימלת יד .םינוידּפ טיג ,תועבשה ןכַאמ טוואורּפ רע

 טקוק ןוא רעטצנעפ םייב טייטש ףרש רעד .טשינ טפלעה סע רעבָא ,ךעלטרעוו טימ

 : םלוע םוצ םוא ךיז רע טרעק דלַאב .ןסיורד ןרעטצניפ ןיא סױרַא

 !הנבל שודיק וצ ןײגסױרַא רימָאל ,טמוק --

 ךיז זיא רע .תבש ידגב יד ןָא-טוט ,םישובלמ יד רעביא טשיוט ףרש רעד

 ,הנבל שודיק ןופ הווצמ רעד וצ קידלַאװעג רָאג ןיכמ

 טיירג סע סָאװ ,טשינ ןעייטשרַאפ ,ךיז ןרעדנואוו ,םוא ךיז ןקוק םידיסח יד

 סיורג זיא טסָארפ רעד ןוא ,טערַאמכרַאפ ,רעטצניפ-קָאטש זיא ןסיורד ןיא .ָאד ךיז

 ? ןדיירוצסיוא טרָאוװ ַא ןגַאװ טעוװ רעוו רָאנ .לגענ יד רעטוא טייגרַאפ סע ןוא

 -רעייפ טימ ,ץַאלּפ ןסיורג ַא ףיוא םידיסח ענייז טימ ףרש רעד ױזַא טייטש

 טעז הנבל ןייק רָאנ ,הנבל יד ןייז וצ שדקמ טיירג זיא ןעמ .טנעה יד ןיא ןלעקַאפ

 ,טצָאלגרַאפ למיה םוצ ןגיוא יד ,יבר רעד טייטש זיירק ןופ ןטימ ןיא .טשינ ןעמ

 ,טגייווש ,טגייווש ןוא
 טשינ רעמ טליפ רענייק .ןץ'העש ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאפ ןוא ןטונימ יד ןפיול סע

 סעּפע ףרַאד ָאד זַא ,שוחב ןיוש טליפ ןעמ ?ןיז ןיא סע טָאה רעװ רעבָא .רבא ןייק

 .טרָא ןופ טשינ ךיז טריר יבר רעד ....ןעמוקרָאפ

 ,טכַארטרַאפ ןוא ןגָארטרַאפ ,ןעגנָאהעגנָא למיה םוצ ןגיוא יד ,ץלַא טייטש רע

 ענייז ןופ ןקעוואוצפיוא ן'יבר םעד ןגַאװ ךיז טעװ רעוװ -- תונויער ןיא טפיטרַאפ

 ? תונויער

 ןצימע ןלױפַאב ןוא תונויער ענייז ןופ טכַאוװעגפיוא יבר רעד ךיז טָאה ךעלדנע

 ןקיד'תוקבד ַא ןיא ןסָאגעצ ךיז טָאה םלוע רעד .רמז ַא ןעגניז וצ םידיסח יד ןופ

 רעד טָאה ,גנַאזעג ןקיד'תובהלתה ןטימ ןיא .ןעגנוזעגטימ טָאה יבר רעד ךיוא ,רמז

 יד ןבָאה .למיה ןרעביא ןָאטעג-ךָאפ ַא ןוא עליײשטַאפ ןייז ןעמונעגסױרַא יבר

 ךיז ןבָאה ךעלדנרעטש עדנלקניפ .ןייגעצ וצ ןביוהעגנָא ךיז זייווכעלסיב סנקלָאװ

 ַא ןוא ערָאלק ַא ,טרעטיילעגסיוא ןצנַאגניא למיה רעד ךיז טָאה דלַאב .ןזיװַאב

 .ןעמואושעגסיורַא זיא הנבל עקיטכיל
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 שודיק ןופ תוכרב יד ןגָאז טמענ ףרש רעד .רעשל ןיא זיא םלוע ןופ החמש יד

 ,םיטש רעקיטכעמ ַא טימ לָאמ יירד סיוא טיירש ןוא תושגרתה סיורג טימ הנבל

 : קירוצ-ןוא-ןיה

 . . .לוּפת םהילע התמיא דחפו . . . דחפו התמיא םהילע לוּפת --

 .ה

 ןוא םידיסח ענייז טימ ןענַאטשעג זיא ףרש רעד תעב ,העש רעבלעז רעד ןיא

 ןעימַאב םיחלג יד .רעטסיולק ןיא ךשוח ןָאטעג ךיז טָאה ,הנבל רעד ףיוא טקוקעגסיוא

 ןריפוצכרוד ךיז ןעמענ ייז .טשינ טייג סע רעבָא ,םירוחב ייווצ יד ןדיירוצרעביא ךיז

 ,הכאלמ רעד וצ וצ טערט ןעמ רעדייא רעבָא .דלַאװעג טימ עינָאמערעצ-דמש יד

 ...רעטסיולק ןיא הפירש ַא סיוא גנילצולּפ טכערב

 ךיז ןזָאל עלַא .טסעגידמש עטלעטשעגכיוה יד ןשיװצ המוהמ יד זיא סיורג

 / .סױרַא רעטסיולק ןדנענערב ןופ ןפיולטנַא

 -רעד -- ? ךעלגנוי עשידיי יד ןקינייּפ רימ לייוו ,ט"ג זנוא טפָארטש רשפא ---

 --- םיחלג ןוא םיצירּפ עטלמַאזרַאפ יד ןשיוװצ לוק קיד'תודוס ַא לָאמַאטימ ךיז טרעה

 . . . קצ ןַא ,ףוס ַא .ןרעטלע עשידיי עט'נשקע'רַאפ ערעייז וצ ןקישקירוצ ייז רימָאל
 ךעלגנוי יד ףיוא ןביוה רענלעז ייווצ .רופ ַא ךיילג ךיז טזייוװַאב ואוו-ץעגרע ןופ

 רעד ןיא רופ יד ךיז טזָאל ּפָאלַאג ןשימרוטש ןיא .רופ רעד ףיוא ףיוא ייז ןצעז ןוא

 ...טָאטש ןופ גנוטכיר

 ױ

 טימ הנבל יד ןוועג שדקמ ןוא ץַאלּפ ןפיוא ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ זיא םלוע רעד

 ,ּפָאלַאג ַא ןיא רופ ַא ןָא טפיול ָאד ןוא .תובהלתה ןוא החמש סיורג

 טנעה יד ןיא ןדרעװש טימ רענלעז ייווצ ,ּפָא קיטסַאה ךיז טלעטש רופ יד

 "טפור ףרש רעד רעבָא .םלוע םעד טלַאפַאב המיא ןַא ,רופ ועד ןופ ּפָארַא ןעגנירּפש

 ,הלילחו-סח ןקערש טשינ ךיז לָאז ןעמ זַא ,סיוא

 ןוא טעזרעד רע ןכלעוו ,דיי ןטשרע םוצ וצ טפיול רענלעז יד ןופ רענייא

 : רעטלמוטעצ ַא טגערפ

 ?ןדיי יד ןופ להקה שאר רעד טניואוו ואוו --

 ןשיווצ ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,להקה-שאר רעד טָאה -- ! סע ךיא ןיב סָאד --

 ,ןפורעגסיוא ,םלוע

 ךייא ייז ןבָאה רימ .רעדניק עשידיי ענעריולרַאפ עדייב ,ריא טָאה ָאד --

 .טנעה ערעייז ןיא ןדרעוװש עלָאג יד טימ רענלעז יד ןרעפטנע -- טכַארבעג

 רופ יד .ךעלגנוי ענעריולרַאפ ייווצ יד רופ רעד ןופ ּפָארַא ייז ןּפרַאװ דלַאב

 .ןעמוקעג זיא יז ןענַאװ ןופ ,געוו ןבלעז ןטימ לענש טפיולטנַא

 .ןעמָאנ ַא ןָא רָאג ןעוועג זיא םידיסח םלוע ןופ החמש יד
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 טלקניפעצ ךיז ןבָאה ןרעטש .טרעטיילעגסיוא ןצנַאגניא ךיז טָאה למיה רעד

 ןטרעטיילעגסיוא ןרעביא טריצַאּפש םינּפ-תלהצ ַא טימ טָאה הנבל יד ,דיירפ טימ

 י- ,למיה

 שפנה-תולכ דע ,תוקבד ַאזַא טימ ןעגנוזעג ןוא טצנַאטעג טָאה ףרש רעד ןוא

 | : שממ

 ...!םיקו יח לארשי ךלמ דוד !םיקו יח לארשי ךלמ דוד --

1 

 רעד תעשב זַא ןעװעג דוס קיתממ רעטעּפש טָאה רענַאלשימערּפ רעד

 אסכ ןרַאפ ךיז טָאה -- *!יתמ דע; :ןָאטעג-יירשעג ַא טָאה ל"צז רעקסילערטס

 -- -- !!יתמ דעק :יירשעג-ןייוועג רעכעלרעמָאי רעבלעז רעד טרעהרעד דובכה

 ףיסומ רענַאלשימערּפ רעד טָאה -- ןָאט טנעקעג טשינרָאג בָאה ךיא ןוא --

 ...הנבל שודיק סרעקסילערטס ןפיוא טרַאװעג בָאה ךיא -- ןעוועג

 :טגָאזעג תודע ףיורעד טָאה רענישזיר רעד

 ...!ןייז קיתממ םיניד עלַא ןעמ ןעק לארשי תבהא ַאזַא טימ

 .ונילע ןגי םתוכז



 טכער לרעב

 (1909) ב"סרת ,ץלעיק ןיא ןריובעג

 (1943) ג"שת ,ָאמעג רענידנעב ןיא ןעמוקעגמוא

 רענײא יװ -- לביטש רערעג ןיא רענרעל ַא ,רוחב רעשידיסח ַא

 ךיז טגַאװעג זײרק ןײז ןופ רעטשרע רעד רע טָאה -- ךס ַא ןופ

 ןוא ןסעומש עשידיסס'םיטגיא ןבײרשַאב א ןרעדליש ןעמענ ןוצ
 תודיסח ןשיליוּפ יורק סענופ לעיצעּפס ,תודגא עשידיסח עשיטנעטיוא

 ײס ,ןעגנולעג טלפָאמ םיא זיא סָאד א ,(רעג ,סצָאק ,ןילבול)

 ןעגנוּפַאש ענײז .טײקטכע ןופ סָאמ רעד טימ ייס ,ןעמונעג שירַארעטיל
 "ןבכרד, ןיא ךיוא יװ "וגלגד, ןיא ןענישרעד שיטַאמעטסיס ןענײז

 ןיז ךָאנ ."םידיסחה ירופיסמא ןעמָאנ םענעדײשַאב םעד רעטנוא
 סגרפמ ךיז טָאה רע .ןידנעב ןיײס ןגױצעגרעביא ךיז רע טָאה הנותח

 לְקיִרבַאְּפ דַאלָאקָאש ןײלק 8 ןטפ רעמיטועגײא סלַא טרָאד ןעװעג

 ןזעיגילער םעד תבוטל לעיצעּפס ,רוביצ יכרצ ןיא ןעװעג קסוע ןוא

 'עגמוא .ןבײרש ןטימ ןעװעג ךישממ רע טָאה לָאמַארטלעז .ךוניח
 רָאי ןיא ,ָאטעג רעגידנעב ןיא גנולדיזסױא רעד תעב רע זיא ןעמוק

 ןופ גנולמַאז ַא ןענישרעד זיא ,ביבא'לת ,"חצנ, גַאלרַאּפ ןיא ,3

 געװ רעד, :לטיּפַאק סָאד .םיררפיס עשידיסח עגײז ןופ לָאצ ַא

 גנולײצרעד רעד טױל ,שיאערבעה ןופ טצעזעגרעביא ןיא יֵקצאֹק ןייֵק

 (1936 ,עשרַאװ) "ונכרדג ןופ רעמטילבוי ןיא
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 טכער לרעב

 קצִאק ןיק געוו רעד

 .ןעניגַאב

 יד ןוא למיה ןופ שובל-טכַאנ םעד רעטנורַא קיד'תועינצ טיצ ןגרָאמירפ רעד

 ,גָאט םענעריובעגיינ םעד ןייז וצ םינּפ-לבקמ ןיכמ ליטש ךיז זיא האירב

 סָאד .סנטייצַאב ןקעװ סעקסעג עגנע יד ךיז ןעמענ ןיניטסאג לטעטש ןיא

 ןופ .גָאט רעקידנעייגפיוא רעד יו ,רעקיטעּפמיא ןוא רעלענש ךיז טקעװ לטעטש

 טימ ,רעדליּפעג ַא טימ רענעגעוו עשירעיוּפ יד ןָא-ןלייא םורַא רעדלעפ ענעפָא יד

 .ײרעקסַארטעג ַא

 -נַאװ-טכַאנ ,עקידלודעגמוא יד .גָאט-קרַאמ רעד ןלעטש ךיז ףרַאד דלַאב טָא

 -לטעטש יד .ךיילגוצ ןעניגַאב ןטימ ,תולעכ ןרָאפעגנָא ךיז ןענייז ןרעיוּפ עקידנרעד

 ןעמָארק יד ןוא ,רוביצב הליפת רעייז טימ קיטרַאפ טשינ ךָאנ ןענייז ןדיי עש

 ,טקַאהרַאפ לייוורעד ןעייטש

 סרעביירט-ןסקָא .רעטכידעג ,רעכעלגנע לָאמַא סָאװ טרעוװ ץַאלּפ-קרַאמ ןפיוא

 "מרַאב ערעייז טימ ןקעמ תומהב יד .תומהב תונחמ ערעייז טימ ןיײרַא ךיז ןסיוטש

 -םימחר עמוטש טימ תומהב יד ןצָאלג .געוו ןטייוו ןופ עדימ --- תולוק עקיצרעה

 ןשטייב יד רעטנורַא ןזָאל םירזכא יד ,ענעי ןוא ,סרעביירטנָא יד ןגעקטנַא ןקילב

 .ןגעוו-הָאנה ראפ ,ױזַא-םתס ,סנקור עש'המהב יד רעביא

 -לעב ל'מהרבא ךרוד ךיז טּפוטש דירי םוצ ןומה םענערָאפעגנָא םעד ןשיווצ

 .םענייז ל'סוס םענדיב םעד טימ ,הלגע

 עקידכעבענ סָאד לָאז סָאד ;ןַאּפשעג סָאד טנפע ,ּפָא ךיז טלעטש ל'מהרבא

 -עצ-טלַא ןופ עטנַארט ַא רעטנורַא טּפעלש רע .עקנילייוו ַא ןעמעטעּפָא לדרעפ

 טצעז ערַאּפ ַא סָאװ ,לדרעפ עטציװשרַאפ סָאד רעביא טקעד ןוא ,ןגָאװ ןטלסיירט

 .דָאב ַא ןופ יװ ןופרעד

 ןיא זדלַאה םעד סיוא טיצ ןוא לדרעפ סָאד ךיז טעשזריהעצ -- קיא ,קיא --

 ...קיא ,קיא -- ךיוה רעד

 : ל'סוס ןעיירטעג ןייז ןופ ןושל סָאד טײטשרַאפ ל'מהרבא ןוא

 -ַאב הלגע-לעב רעד סָאװ ,ןדירפוצ עקַאט זיא לדרעפ סָאד ...קיא ,קיא --

 עטַאז ַא לדרעפ סָאד רעבָא טנָאמ ...קיא ,קיא ...תומימח ליפוזַא טימ סע טקנעש

 ...העיסנ-טכַאנ רעטקינײּפעגסױא ַאזַא ךָאנ הדועס

 סנייא ךיז ןכירק רענעגעו עשירעיוּפ יד .םורַא ךיז טקוק הלגע-לעב ל'מהרבא

 ס'מעד ןוא .רעדער ס'מעד ןיא ךיז ןרעטנָאלּפרַאפ סעלבאלאה סמענעי .ערעדנַא'ס ןיא

 יד ןענייז רענעגעוו עלַא טשינ רָאנ .סעכעבעב ס'מענעי ןיא ןיירַא טלזיּפש לשיד

 ...עבלעז'ס ןענייז ךעלדרעפ עלַא טשינ ןוא ,עבלעז

 "גרָאג-יירד ַאזַא ןבענרעד לדרעפ ס'נכש םעד סױרַא טזָאל --- שיה ,שיה ---

 ץנעי זַא ?שודיח רעד ןעד זיא סָאװ ןוא ;האנה ןוא הוואת רעליוה ןופ םורבעג ןקיד
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 םעד ,רעבָאה טימ קַאז ןלופ ַא ןיא (ּפָאק) פעל; ןצנַאג םעד ןבָארגַאב טלַאה לדרעפ

 ,סערדזָאנ יד טציירעצ ןרעוו רעבָאה ןופ ןוא רענייצ יד ןשיווצ סע טעשזירג רעבָאה

 סױרַא טסיש ןוא ,הּפצוח השעמ ,ּפָאק ןשידרעפ םעד סוס רעשיריבג רעד טסייררַאפ

 ..."!דירי ןפיוא ָאד ןיב ,ךיא ךיוא; :םורבעג םענעגױצרַאפ-גנַאל ַא טימ

 ןטקינײּפעגסױא ,ןטרעגנוהעגסיוא ןייז רַאפ ךעלגנַאב רעייז ל'מהרבא טרעוו

 סע טּפוטש ,רעבָאה ןּפָארט ַא טימ "עקצעש, לסיבַא ףיונוצ רע טּפעלש -- לדרעפ

 רעטקעדעגוצ רעד רעביא טעלג ַא השעמ תעב טוט ןוא ,קסיּפ םענעפָא םוצ סוס םעד

 : עטנארט

 יד יװ ליואוו ,םַאזכרָאהעג ןוא יירטעג !וטסיב סוס רעליואוו ַא ,ונ ,ונ --

 | ...טלעוו

 ;ץרַאה סל'מהרבא ןופ ץפיז רערעטיב ַא סױרַא ךיז טסייר גנילצולּפ ןוא

 סע סָאװ טוט ,תוחילש ןייז אלממ ךָאד זיא סוס רעד !דלַאװג ,ייוו ,ייא ---

 יד רעדייא ךָאנ ,שטייב ןופ ערַאּפ עדעי קנואוו ןפיוא טײטשרַאפ ,ןָאט ףרַאדַאב

 ,ךיא ןוא ...!דלַאװג ,ייוו ,ייא ...לעפ רענדיב רעד ףיוא רעטנורַא טלַאפ שטייב

 רעכלעוו וצ ,הדובע ןיימ ךיא וט יצ ? תוחילש ןיימ טימ סעּפע ךיא טלַאה יוװ ,ל'מהרבא

 ,..ייוו ,ייוו ? ןפַאשַאב ןרָאװעג ןיב ךיא

 יד ,ָאד םינכש ענייז טעזרעד רע .םורַא לענש ךיז טקוק הלגע-לעב ל'מהרבא

 רעד ןיא ךיז ןצַארק ייז ,ןצענעג ייז .ןרעױּפ ענעריורפעגסיוא ,עטרעגנוהעגסיוא

 ןעמערַאוװ-שירפ םעד טּפַאנשרעד ןיוש ייז ןבָאה רעכעלזָאנ ערעייז טימ . ...עצינלעטַאּפ

 ,יירעקעב רעד ןופ ךיז טגָארטעצ חיר רעקידנצייר ,רעפרַאש רעד .סקעבעג ןופ חיר

 ...ןסָאלשרַאפ ץלַא ךָאנ זיא ןדָאל-רעקעב רעד ןוא

 ןכיוה ןפיוא ןגירשעצ קיד'המיא ל'מהרבא ךיז טָאה -- !דלַאװג ,ייוו ,ייא ---

 ...עטירָאק רעד וצ ,סערפ םוצ זיולב טיצ סע ,תומהב יד יו ןשטנעמ --- לוק
 תיב ןיא ךיז ןלייא ןדיי יו ,גָאט ןקינוז ןופ ןײטשּפָא םייב ל'מהרבא טעזרעד |

 -'תוזירז טימ ןדיי ,סמערָא יד רעטנוא ןיליפת ןוא םיתילט טימ ןדיי ,ןיירַא שרדמה

 | ...רעמינּפ עקיד'תובהלתה ןוא טירט עקיד

 סעּכע רָאג וצ ךָאד טיצ ןדיי !ןדיי טרָאפ ןענייז ןדיי !דלַאװג ,ייוו ,ייא--

 | ,..!שרעדנַא

 רע טקיטסעפרַאפ לענש .ןײרַא ךיז ןיא ,ליטש הלגע-לעב ל'מהרבא ּפָא טצפיז ---

 ןּפַאכ ,ןפולוצניירַא ךיוא טייצ עקַאט ןיוש ,עלעגעוו ןקידכעבענ םוצ סנייז לדרעפ סָאד

 .י.ןענװַאד ַא

 ןלעטשּפָא ל'מהרבא טוואורּפ --- ! ןיליפת ןוא תילט ַא ףרַאד ךיא ,ידוהי 'ר ---

 ,שרדמה תיב ןופ סגעווקירוצ ןיוש טעזיױּפ סָאװ ,ןקז ןטלַא ןַא

 רעגניפ ןקידרעטיצ ןייז טימ ןקז רעטלַא רעד טלטייט -- ,ןטרָאד ,ןטרָאד --

 ס'ריבג םעד טניואוו ,ןרָאג ןפיוא ןטרָאד ,קידרעטיצ ױזַא ךיוא זיא לוק ןייז ןוא

 ענייז טימ רועיש ַא טנרעל ןוא רעטציא טציז רע ,ריאמ לאיחי 'ר ,ל'מעדייא

 םוצ גָאט ןצנַאג ַא טייצ טָאה ןוא דירי ןטימ ןעמונרַאפ טשינ זיא רע ...םידימלת
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 ! ןגרָאב ריד טעװ --- רע ,ָאי ,ָאי ,ןיליפתו תילט ַא ןגרָאב ריד טעװ רע .. .ןענווַאד

 טסיג ןוגינ רעסיז ַא ,ןראג ןכיוה םוצ זיב ּפערט יד רעביא טכירק ל'מהרבא

 ...ןוגינ ןופ גנַאלקּפָא ןטיול רע טייג .ךיוה רעד ןופ ךיז

 ,קינייװעניא זיא ל'מהרבא --- ריט ןיא ּפַאלק ןקיטסַאה ַא

 ןָא ךיז ייז ןקוק .ןענרעל ןיא ןָאטרַאפ םידימלת ןציז שיט ןגנַאל םעד םורַא

 ףוצרּפ ַא .ןכָארקרַאפ ייז וצ םיצולּפ זיא שפנ רעקיד'הנושמ ַאזַא .ןרעדנַא םעד רענייא

 טקעדרַאפ טעקשַאק רעסיורג-וצ רעטסָארּפ ַאזַא ןוא טניװ ןוא ןוז ןופ טנערברַאפ --

 ...ןרעיוא יד וצ זיב רעטנורַא-טלַאפ ןוא ףוצרּפ עצנַאג סָאד

 : ןָאנביױא םוצ זיב ךיז טקור רע .סיפ טלעטש ןוא לעּפתנ טשינ טרעוו ל'מהרבא

 !ןיליפתו תילט רעייא רימ טגרָאב ,יבר ,ונ --

 : רעטכעלעג ןשיטָאּפש רעייז ןטלַאהעגנייא םיוק ןבָאה שיט םייב םידימלת יד

 ! קַאטסָארּפ ַא ןופ הּפצוח ַא ---

 ; טלכיימשעצ קיד'תוליצא ,לדייא ךיז טָאה ריאמ לאיחי 'ר ,יבר רעד רָאנ

 , .,אברדאו ,אברדא --

 יד םורַא יז טּפינקרַאפ ,זדלַאה ןופ עלײשטַאפ עבָארג יד ּפָארַא לימהרבא טיצ

 -סיוא ןַא טימ ןיליפת יד טגיילרַאפ ןוא תילט םעד טפרַאװרַאפ ,לטרַאג ַא יו ןדנעל

 ןיא ךיז טקוקרַאּפ ,רעטסנעפ םענעפָא םייב קעװַא ךיז טלעטש רע .תוזירז רעשילרעט

 . ..ליומ ןופ ןזָאלצסױרַא טשינ טרָאװ ַא ,טקוק ןוא טקוק ,ןסיורד

 רימ ךיוא ,אלימ .ןענװַאד ןייז תעב קַאטסָארּפ םעד ךָאנ ןריּפש םידימלת יד

 | | ...,טנװַאדעג
 ןקיזָאד םעד ןּפַאכוצנָא טיירג ןעוועג זיא םידימלת יד ןופ רענייא טשינ ןוא

 רעד זיא סע סָאװ ,רסומ עיצרָאּפ ַא ןבעג וצ םיא ןוא עלָאּפ רעד ייב קַאטסָארּפ

 | ...ןענװַאד ? שטייט

 רעדעי טלָאװ -- *תעד;, לסיבַא ןבָאה טשרעוצ ךָאד ןעמ זומ ןענװַאד םוצ ---

 ךָאד ןעמ זיא ףיורעד ןוא -- קַאטסָארּפ ןטימ ןענרעלנייא טנעקעג םידימלת יד ןופ

 המכח ךתאמ וננחוא "הרשע הנומש, ןופ תוכרב עטשרע יד ןיא דלַאב ללּפתמ עקַאט

 ,ףיא המהבה ןמ םדאה רתומ; ךָאד זיא "תעד; ןייק טשינ ביוא ..."תעדו הניב

 ןעמ ןעק "תעד, וצ רעדיוװ ןוא ...תומהב יד וצ ןכילגעג תוטשּפב ךָאד ןעמ זיא

 ,סע זיא הנתמ ַא ,"ךתאמ וננחוע ,םינונחתו תוליפת ךרוד זיולב ןייז הכוז ךָאד

 סייוו רע זַא ? ןענווַאד ַא ןּפַאכנײרַא םתס שנידרב ַאזַא ןעק עשז-יוו ָאט . . . "הנינח, ַא

 *...םכיקלא 'הל ןכ ןושעת אל; קוסּפ םעד ףיוא שטיינק ןשידיסח םעד ןופ טשינ לָאמוצ

 ,ױזַא-טַאלג ,ױזַא-םתס :עקַאט ןעמ טניימ סָאד -- "ןכ, ?"ןכ, שטייט רעד זיא סָאװ

 ...?הדמולמ םישנא תווצמ,

 ,שנ-רב ןטסָארּפ םעד ן'רסומוצנָא טיירג ןעוועג םידימלת עגנוי ןטלָאװ ױזַא טָא

 -עגּפָא לייוורעד רע טָאה ןעוו-זיב סָאװ-זיב זַא ,קַאטסָארּפ ַא וצ ן'הנעט ייג רָאנ --

 לָאמוצ ,ןיליפתו תילט םעד ךיז ןופ ןגױצעגּפָארַא לענש ,ןענװַאד עצנַאג סָאד טּפַאכ

 ןוא רעטצנעפ ןפיוא טגײלעגקעװַא רָאנ ,ןגיילפיונוצ ייז ךיז ןעוועג חירטמ טשינ

 .. .ןגָארטעגּפָא ךיז ךיג-ךיג



 203 טכצר לרצב

 סָאד ןוא ןקילב עשיטָאּפש טימ קַאטסָארּפ םעד ךָאנ ןטײלגַאב םידימלת יד

 . . . טלכיימשעצ טכייל ךיז טָאה יבר רעד ךיוא זַא ,סיוא ייז ךיז טכוד לָאמ

 -- תילט םעד ןגיילפיונוצ ליוו ןוא ףיוא ךיז טלעטש םידימלת יד ןופ רענייא

 ,טנַאװ יד יוו ךיילב םינּפ ןייז טביילב

 רעכיג טגערפ רע ןוא ט'שודיח'רַאפ יבר רעד טגערפ -- ?זיא סָאװ ,ַאה --

 ,טרָאװ ַא טימ יו קילב ַא טימ

 תילט רעד זַא ,טזייוו ןוא דימלת רעד סױרַא טלמַאטש -- ,השעמ ענדָאמ ַא --

 .רעסַאװ ןיא ןעקנוטעגּפָא ןעוועג םיא טלָאװ רעצימע יוװ סַאנ ןצנַאגניא זיא

 זיא ןוא טנַאה רעד ןיא תילט םעד ןעמונעג יבר רעד טָאה -- אלּפ השעמ ַא

 -עגקעוַא רע זיא ןיהואוו . . . סע זיא דיי רעקיד'אלּפ ַא -- תולעּפתה אלמ ןעוועג

 ...!םיאלּפ יאלּפ ןכוזפיוא ןוא ןפיולכָאנ םיא ףרַאד ןעמ ? ןעגנַאג

 -לעב ןדמערפ םעד ץַאלּפ-דירי ןפיוא ןענופעגסיוא ןבָאה םידימלת יד זַא ןוא

 ַא טימ ןעמונעגפיוא םיא יבר רעד טָאה ,ן'יבר רעייז וצ טריפעג םיא ןוא הלגע

 ,דובכה תארי ןקידלַאװג

 יו ךיז ריאמ לאיחי 'ר יבר רעד טָאה -- ,תמא םעד טגָאז ,ןסיוו ליוו ךיא ---

 זיא ןענַאװ ןופ ,תמא םעד ןייגרעד ליוו ךיא -- דיי ןדמערפ םייב םימחר ןטעבעג

 .,.?סױרַא רעסַאװ ןופ יוװ ,סַאנ ןרָאװעג תילט רעד

 :ןגיא עקיד'תומימת עכלעזַא טימ הלגע-לעב ל'מחרבא טרעפטנע

 בָאה תילט ןקיזָאד ןיא .טשינ ןיײלַא סייוו ךיא ?ןסיוו ךיא לָאז ןענַאו ןופ --

 ...טשינרָאג רעמ ןוא ןעוועג ללּפתמ ךיא

 יבר רעד טָאה -- תילט ןבלעז ןיא ללּפתמ גָאט ןדעי ךָאד ןיב ךיא ןוא ---

 ַא ךָאד טקעטש ױזַא ביוא -- ן'שודיח וצ טרעהעגפיוא טשינ ךיז ריאמ לאיחי 'ר

 !ייברעד דוס

 הלגע-לעב ל'מהרבא טָאה -- !תודוס ןייק ןופ טשינ סייוו ךיא ? דוס ַא --

 -עגסױרַא בָאה ךיא .טושּפ ןעוועג זיא השעמ יד .ט'הנעטעג ץלַא קיד'תומימת ױזַא

 טרעוו ןטַאדלָאס *עטָאר,א ַא יו ןעזרעד ךיא בָאה .ןסיורד ןיא רעטסנעפ ןכרוד טקוק

 ןופ לעפַאב ןדעי סיוא ןגלָאפ ייז יו ןעזעג ןוא טקוקעגנייא ךיז ךיא בָאה .טריטשומ

 ןוא תוזירז טימ ,קשח ןוא הדמתה טימ ,דחּפ ןוא המיא טימ ,רידנַאמָאק רעייז

 ןטסָארּפ ַא רַאפ ביוא ,"רמוחו לקא ַא ןענרעלּפָארַא ןעמונעג ךיא בָאה ...תובהלתה

 ןעמ טרעטיצ ,טשינרָאג'בש טשינרָאג ןוא לריציפָא-רעטנוא ןיילק ַא ,"םדו-רשב;,
 ...אוה ךורב שודקה ,םיכלמה יכלמ ךלמ ןרַאפ המכו המכ תחא לע --- ױזַא

 ךימ טָאה -- קיד'תומיענב ץנַאג טריפעגסיוא ל'מהרבא טָאה -- ןופרעד טָא --

 ןדײרסױרַא טנעקעג טשינ בָאה ךיא ןוא רענייב יד ןיא שינרעדיוש ַא טּפַאכעגמורַא

 טשינ ךיא בָאה טרָאװ ןייק ןוא טרעטיצעג ןבָאה עניימ ןצפעל יד . . . טרָאװ ַא

 ,דחּפ ןופ סייווש רעטלַאק ַא ,ןסָאגַאב ךימ טָאה סייווש ַא ןוא . . , ןדײרסױרַא טנעקעג

 ...טצענעגכרוד לסיבַא ןרָאװעג תילט רעד זיא ןופרעד ןוא . ...סייווש ןופ ךייט ַא

 ךעליירפ ןעמונעג גנילצולּפ ל'מהרבא טָאה -- ,יבר ,סיוא טשינ טכָאמ סע --
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 טעװ ריא ,יבר ,ןענעקורטּפָא ךיז טעװ ריא ,טשינ טכַאמ סע -- ןקניוורעטנוא וצ

 .י.!ןענעקורטּפָא לענש ץנַאג ךיז טעוו

 :ןָאטעג רעטיצ ַא ריאמ לאיחי 'ר יבר רעד טָאה ָאד ןוא

 אברדא ?ןענעקורטּפָא ןעד ךיז ליוו רעוװ ? ןענעקורטּפָא -- !הלילחו סח --

 טשינ לָאמנייק ױזַא יוװ געוו ַא ךוז ךיא .ךיז ךיא ליוו ןענעקורטּפָא טשינ ,אברדאו

 | ...!טנקורטרַאפ ןרעוו וצ טשינ לָאמנייק ,ךיז ןענעקורטוצּפָא

 רעקיד'נוחצנ ַא טימ ? רָאג ױזַא -- טריפעגסיוא הלגע-לעב ל'מהרבא טָאה --

 לָאמנייק ןוא ןענעקורטוצּפָא טשינ לָאמנייק ױזַא יו ןענרעל ךיז ןעמ ליוו .םיטש

 רעקצָאק ןיא ןייג וצ געוו רענייא רעד אצמנב ףיורעד זיא ,ןענעקורטוצסיוא טשינ

 ...!ןיירא רדח

 -סאג ןופ ריאמ לאיחי 'ר יבר רעד ןלייצרעד טגעלפ -- השעמ עקיזָאד יד ---

 ...הליפת ןופ דוסי םעד ןענרעל וצ קצָאק ןייק טריפעג ךימ טָאה -- ןיניט

 (שיאערבעה ןופ טצעזעגרעביא)



 .רענימַאק ןנחלא
 (1916) ו"ערת ,עשרַאװ ןיא ןריובעג

 (1943) ג"שת ,ָאטעג רענידנעב ןיא ןעמוקעגמוא

 יַאט רעקידתוטסחי רעד ןיא עטסגגוי יד ןופ רעגײט ןעװעג זיט רע

 םסָאװ ,(ףיוה רערעג ןופ םיגחוחמ ,םיצירפ עשידיסח) החפשמ'רענימ

 רעד ןיא לָאר עֶקיִדרעעזָא ץנַאג ַא ןליפש ןצ ןעמוקעגסיוא ןיא ײז

 לדגעמ יר ,עדײז ןײז .עסערּפ רעשיסלָאדָאטרא רעד ןוס גנולקיװטג8א

 סָאד , ןפ רעטלַאװרַאפ ןוא רעדנירגטימ רעד ןעװעג זיא ,רענימַאק

 ןעװעג זיא ,םײח יר רעֶּטָאפ ןײז .עשרַאװ ןיא יטַאלבגָאט עשידיי

 'יײיצ רעצטנָאמרעד רעד ןיא רָאטַאוטסיגימדַא ספליהעג רעקירָאיײגנַאל

 רָאי יא ךרעב) עשרַאװ ןיט ורָאװעג ןריובעג זיא ןײלַא רע .גנוט

 זיא רע .שרדמה חיב ןוט לביטש ןיא ןסטַאװעגסױא זיא א 6

 .רעליפש 'לעדיפ טא ןגגמ א ,ןרשכי:לעב רעסיורג סלֵט טגאקַאב ןעװעג

 ירֲא, ןופ עגַאלײב רעשיאערבעה רעד ןיא רע טָאה ןבײרש ןביױהעגנַא

 ןַאגָא רעד ,(1939--1931 ,עשרַאװ) "רעטעלב'טגגוי עשיסקָאדָאט

 ירעביא ךיז רע טָאה חנוחח ןײז ךַָאֹנ ."לארשי חדוגא יריעצ , ןופ

 רעד ןפ רַאטערקעס ןעװעג טרָאד זיא ןוא ןידנעב וייק ןגָארטעג

 'עגמוא עשידיסח יד -- ךדעלסילשסיוא ןעטעג זיא עמעט ןיײז .הלחהק

 רענידנעב ןופ עיצַאדיװקיל רעד תעב רע זיא ןעמוקעגמוא ,עגײז גנוב

 .1943 רָאי ןיא ,אמעג
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 תודועס שלש סנדייז םעד

 ןדייז םוצ ןירַא ,ךעלקינייא עטסגנוי יד ,רימ ןענייז שינעּפַאלק-ץרַאה טימ

 .תבש דובכל "ןרעהרַאפ, ךיז

 ןשָאלק ענענַאלעצרָאּפ יד ןופ ןכָארבעג ךיז טָאה שיט רעטקעדעג"סייוו רעד

 -יוט יד וצ ןקילב עקיריג ןפרָאװעג ןוא רעשַאנ ַא ןעוועג ןיב ךיא .סביוא-תבש טימ

 אצמנב טרָאד ןעוועג לָאמ סעדעי טעמכ זיא טייצ-רעמוז סָאװ ,תוריּפ עטקעדַאב

 -ךיוה יד ןריגירטניא טגעלפעג ךימ טָאה ךָאד ."ונייחהשג ַא ףיוא סעיינ סעּפע

 ןעיײרעלָאמעג עשיטסַאטנַאפ יילרעלכ טימ ןשאלק עטמיײזַאב-קידלָאג עקידמערוט

 עשידנעלסיוא יד ןופ ךיז טימ ןעגנערבוצמייהַא טַאהעג ביל טָאה עבָאב יד סָאװ

 ,דַאבסלרַאק ןשירַאדנעגעל םעד ןופ לעיצעּפס ןוא ,רעדעב-עיצַארוק

 זדנוא ףיוא טָאה ןשָאלק עטריצַאב-דלָאג ןוא תוריּפ ערעייט יד טימ ןדע-זג רעד

 :המשנ יד רימ ייב טעכָאפעג טָאה לייוורעד ןוא ,"ןרעהרַאפ, ןכָאנ טשרע טרַאװעג

 סנדייז םייב ןביילב טמעשרַאפ טשינ תבש ןקיטנייה לע ךיא יצ ,סייוו רעוו

 ...?"ןויסנ;

 ױזַא ןעוועג אקווד זיא ןיילַא עדייז רעד ןוא ןצרַאה םייב טעקכָאיטעג טָאה רימ

 זיא סָאװ ,ךלמ השעמ ,קָארּפָאלש רעקידתבש רעטמילבעג רעד ,ןזָאלעגוצ קיצרַאה

 םעד טָאה ,דנַאלסיױא םעניײש-רַאדנעגעל ,ןטייוו ןופ ץעגרע טגנערבעג ןרָאװעג ךיוא

 ףח ןקיד'מינּפ-תרדה ןוא תובישח רעמ ךָאנ ןבעגעגוצ ןדייז

 ,לקינייא ןטסנעלק םייב ,ןעוועג זיא חסונ ןייז יו ,ןביוהעגנָא טָאה עדייז רעד

 לקינייא סָאד טָאה -- "אשנג .טגערפעג רע טָאה ,7? טנייה טייג הרדס ערַאסָאװ;

 טָאה 7? דיי ַא יצ יוג ַא ,ןעוועג "אשנ,ר ע זיא סָאוװ; .ןרעפטנע ןטימ טלייאעגוצ ךיז

 -רָאג זיא -- "אשנ; .עלעכיימש טקעטשרַאפ ַא טימ טגערפעג שירעפיטש עדייז רעד

 לקינייא עקשטעגנוי סָאד טָאה ,ןדיי ןעוועג ןענייז "םיאישנ, יד רעבָא ,ןעוועג טשינ

 ,ץורית ןקיזָאד ןופ תולעּפתה ןיא ןיירַא עדייז רעד זיא .תופירח טימ טרעפטנעעגּפָא

 -עג רָאנ ,לָאמ סעדעי יװ ,לקעב ןיא ּפינק ַא טימ זיולב ןעוועג אצוי טשינ ןוא

 ףיױרַא סיוש רעד ףיוא לקינייא ענעטָארעג סָאד טּפַאכ

 טימ ןעגנַאגעגכרוד *רעהרַאפ; רעצנַאג רעד ןיוש זיא ,תוכז סמעניילק םעד ןיא

 ןטירד םעד ,"דיקפמה; ןיא ,תוינשמ ןיא טגערפעגסיוא עדייז רעד טָאה ךימ ,דסח

 אקווד טלָאװעג טשינ ךימ עדייז רעד טָאה לָאמ סָאד ןוא ,"אעיצמ אבב/, ןופ קרּפ

 ,לקינייא עטסטלע סָאד .ןדמל רעצנַאג ַא סױרַא ךיא ןיב ,עקדנעוו רעד ףיוא ןּפַאכ

 ,"תופסות; םענעפָא ןַא ןדייז ןרַאפ ןענעיילרָאפ טפרַאדעג טָאה סָאװ ,רוחב-ארמג רעד

 ביטמ טָאה עדייז רעד .קערש זיולב טימ ןעמוקעגּפָא ךיוא זיא ,טרָא ןפיוא ךיילג

 סביוא-תבש ןשאלק יד ןוא ,אישק סע'תופסות טימ זיולב ןעוועג אצוי זיא ,ןעוועג

 ,גנוגעוַאב ןיא ןיירַא לענש ןענייז

 זַא ?ךעלקינייא יד טימ ןעיירפ וצ ךיז טייצ טַאהעג עדייז רעד טָאה גנַאל יו
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 עדייז רעד .החנמ וצ םידיסח עשימייה ןרַאשנײרַא ליטש ךיז ןעמונעג ןבָאה דלַאב

 ןיא ךיז ייב תודועס שלש ןעװַארּפ וצ ןעוועג גהונ ןרָאי ערעטלע יד ףיוא ךיז טָאה

 -עג גהנמ רעקיזָאד רעד ךיז טָאה לסיבַא ."עילאס, רענדָארָאמַאס רעד ןיא ,בוטש

 ןייג וצ אחריט ַא ןעוועג ןיוש זיא םיא רַאפ סָאװ ,תושלוח סנדייז םעד תמחמ ,ןעמונ

 ,תובישח סנדייז ןבילוצ ןעמונעג סָאד ךיז טָאה לסיבַא ןוא ;ןיײרַא לביטש-םידיסח ןיא

 וצ סנַאש םעד םיא ןבעג ןוא דובכ ןָאטנָא טלָאװעג םיא ןבָאה ןדיי עשימייה סָאװ

 .םייה רעד ןיא תודועס שלש ןעוװַארּפ

 ערעמערָא עקינייא .ןבילקעגנָא לענש ךיז טָאה ןינמ רעשימייה רעד -- ,רוציקב

 ,הבחר דיב "דוביכ; ןקיד'תבש ןופ ןייז וצ הנהנ ןעוועג םידקמ ךָאנ ךיז ןבָאה ןדיי

 ןפרַאש ַא ןדייז ןטימ ןּפַאכנײרַא טלָאװעג ןבָאה ,לביטש ןופ םינדמל ערעדנַא יד

 טימ .ןכַאז עדייב ןופ ןעוועג תעד חיסמ טשינ טָאה עדייז רעד .ןענרעל ןיא סעומש

 טקורעגרעטנוא רע טָאה ןרעדנַא םעד ,ןעוועג חכוותמ ףרַאש ךיז רע טָאה םענייא

 ןוא ."תוכרב האמ; יד ןייז םילשמ ףרַאד ןעמ :קנואוו ןקידנלכיימש ַא טימ דוביכ

 -סױרַא סנטָאש יד ןעזרעד ןוא רעטסנעפ ןכרוד קילב ַא ןפרָאװעג עדייז רעד טָאה ָאד

 עדייז רעד טָאה -- !"החנמ; !"החנמ; .סָאג רעקיד'תבש רעליטש רעד ףיוא ןכירק

 .ןעוועג זרזמ ןיילַא ךיז

 סע .גנַאל סרעדנוזַאב ןגיוצעג ךיז טָאה החנמ ייב "הרשע הנומש, סנדייז םעד

 ןעוועג םיא זיא "דחא התא,/ ןופ הלפת יד ןוא תבש רעד דָאש ַא ןעוועג םיא זיא

 ."ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימו ,דחא ךמשו ,דחא התא; .ןצרַאה םוצ טנָאנ:רָאג

 ןבָאה ןּפיל יד ,רעטסילפעג ַא טימ ןענװַאד רע טגעלפ "הרשע הנומש; עצנַאג יד

 ךמעכ ימו; רעטרעוװ יד רָאנ .טרעהעג טשינ ןעמ טָאה ךרָאש ןייק ןוא טרעטיצעג

 אקווד ןוא ,לוק ןפיוא ךיוה ןסירעגסױרַא םיא ןופ ךיז ןבָאה ,"ץראב דחא יוג לארשי

 טלָאװ הנווכ יד יװ .ץכערק ןפיט ַא טימ רָאג רָאנ ,יירשעג ןקידיירפ ןייק טימ טשינ

 רימ ןפרַאד ױזַא ?"ץראב דחא יג לארשי ךמע רעד עקַאט סָאד זיא; : ןעוועג

 / .יי1דמצמ רעזנוא ןייז ףרַאד סָאד ןוא 1ןעזסיוא

 עדייז רעד ןוא "הרשע הנומש; עליטש יד ןעגנַאגעגסױא גנַאל ןיוש ןענייז עלַא

 ,רעטסיירד ןרעוו סנטָאש יד .קנַאש-םירפס רעד ןשיווצ ,לקניוו ןייז ןיא ץלַא טייטש

 ןטלייאעגוצ ַא טימ החנמ טקידנערַאפ עדייז רעד .ןטייז עלַא ןופ סיוא-ןסקַאװ ייז

 טמענ אתכלמ-תבש יד .תודועס שלש וצ קידנגייווש ךיז טשַאװ ןעמ ."חבשל ונילע;

 ,טגייווש ןעמ .ןעמ טגייווש --- ןיירַא געוו ןיא ןטיירג ךיז

 טלָאװ םורַא ױזַא יו ,עלעטסוה טכייל ןייז ןרעה טזָאל קחצי 'ר ןגנמ רעד זיב

 :שינעגייווש-ליטש סָאד טרעטשעצ ײרעלַאש ַא ןוא ,ןָאט-רעמַאק םעד טלעטשעגנָא רע

 ןבָאה עלַא סָאװ ,תונשקע רעבלעז רעד טימ ...*ץבקל ויתולהק ודסח רוצ הוצי;

 עלַא .גנַאזעג ןקיכליה םעד ןיא ןָא עלַא ךיז ןּפַאכ ,ןגיוושעג רעירפ טונימ ַא טימ

 םינקז ,םיתב-ילעב ןוא םינדמל ,ךייר ןוא םערָא ,עלַא -- גנַאזעג ןייא ןיא ןעמַאזוצ

 טָאה םלוע רעד ."םולש רש דע יבא? :סיוא-סיש ַא טיג קחצי 'ר זיב .ךעלגנוי ןוא

 ָא יװ ץלַא ךָאנ טלקיצ ,ןגנמ רעד קחצי 'ר ןוא ןוגינ ןשידיסח םעד טקידנערָאפ
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 ,לַאפ ןטצעל םעד לָאמַא ךָאנ טיצ רע ןוא ,ןשעלרַאּפ טשינ ךיז ליוװ סָאװ ,לטכיל

 :לוק-רעדיוו ןטרַאצ ַא טימ ,טייהרעליטש ךיז טשעלרַאפ ןוא ,םערוטש טימ ןָא-טגָאי

 . .."םול-ש;

 רעד ןיא ,םערוטש ַא רַאפ יו טייקליטש ַא זיא סָאד רעבָא .ַאש-ליטש זיא רעדיוו

 עדייז רעד ןעוו ,ןמז רעד זיא טציא ,ָאי ,ךיז טיירג סעּפע זַא ,ןעמ טליפ טייקליטש

 ךיוא ןוא "הרותק ענעגייא ןייק טשינ ?ןגָאז רע טעװ סָאװ .ןגָאז סעּפע ליװ ןַײלַא

 גהונ תודועס שלש ייב ךיז טגעלפ עדייז רעד .ןסעומש עש'יבר-שידיסח ןייק טשינ

 השעמ עשידיסח עקיזָאד יד רָאנ ,השעמ עשידיסח א ןלייצרעדוצכָאנ זיולב ןייז וצ

 תארי ןוא הנומא ,רסומ ןוא תודיסח : ןעמַאזוצ ץלַא ךיז ןיא ןעוועג ללוכ ןיוש טָאה

 ...םיקידצ תנומא -- רקיע רעד עקַאט ןוא ,םימש

 ! תוישעמ עשידיסח סנדייז םעד ןעוועג ןענייז סאד

 סנעמעלַא .םעטָא םעד ּפָא-טיצ עדייז רעד .ליטש ץלַא ךָאנ זיא לייוורעד ןוא

 טלעטשעגנָא ןענייז ןגיוא עקיצילב סנעמעלַא .טייקלקנוט ועד ןיא ןצילב םורַא ןגיוא

 ,תועמשמ ,עדייז רעד זיא ,ןגיוא שקיצילב יד ןופ ןוא .ןדייז םענופ גנוטכיר רעד ןיא

 תושגרתה סיורג ןייז ןשרעהַאב וצ ידכ אמתסמ רעבָא .ןדנוצעצ ןוא טצילבעצ ןרָאװעג

 טימ ןלייצרעד ןעמונעג ןוא טנעה עדייב ףיוא ּפָאק םעד טנעלעגנָא עדייז רעד טָאה

 :לוק ןקידכיזניא טמיוצעג ַאזַא

 םעד ...ןעשעג סָאד זיא רענישזיר ןקילייה םענופ תוקלתסה רעד רַאפ

 .ךיז טיירג סע סָאװ ןעוועג שיגרמ ןעמ טָאה ,הריטּפ רעד רַאפ הנשה שאר ןטצעל

 ריא טרעה יצ; : םלוע םוצ ןָאטעג-גָאז ַא םיצולּפ רענישזיר רעד טָאה ןענוװַאד ןכָאנ

 רע ןוא .*!ןייז ןיכמ ךיז ףרַאד ןעמ !םיא רעה ךיא ?חישמ לש רפוש םעד טשינ

 סעּפע ןבָאה םידיסח רענישזיר יד לפיוו רָאנ ...!ןייז ןיכמ ןעמונעג עקַאט ךיז טָאה

 .רעסערג ךָאנ ןעועג םידיסח רעוװָאקישזד יד ןופ השגרה יד זיא ,ןעוועג שיגרמ

 ןדעי זַא .ןעוועג גהונ ךיז ןעמ טָאה ווָאקישזד ןיא .השעמ יד ןעוועג זיא ױזַא ןוא

 ,רודה יקידצ עלַא רַאפ "ךרבש ימ; ַא ןכַאמ ,רזעילא 'ר יבר רע טגעלפ הנשה-שאר

 םעד ףיוא רעטשרע רעד ןעוועג ןישזיר ןופ לארשי 'ר יבר רעד רָאי סעדעי זיא ,ונ

 ברע טגנַאלרעד ןבָאה םידיסח יד זַא ,לָאמ סָאד רעבָא ,"ס'כרבש ימ, יד ןופ לטעצ

 ַא רעװָאקישזד רעד טָאה .שארב רענישזיר ןטימ רעווָאקישזד םעד הנשה-שאר

 ,רעזנַאצ ןקיליײה ןופ ןעמָאנ םעד טרָא ןטשרע ןפיוא ןענכייצ ןסייהעג ןוא ןָאטעג-םורב

 תובית ישאר יד זַא ,ןעוועג ףיסומ רעװָאקישזד רעד טָאה ייברעד ןוא ,םירמ ןב םייח

 ןופרעד דוס רעד ןוא ...םירמ ןב םייח :עקַאט ןענייז *דסחב םייח לכלכמ? ןֹופ

 ,רענישזיר ןקיליײה ןופ הריטּפ רעד ךָאנ ,רעטעּפש שדוח ַא הלגתנ ןרָאװעג ךָאד זיא

 ...ונילע ןגי ותוכז

 ןוא טשינ טסוה רענייק .ךרָאש ןייק טשינ טרעה ןעמ זַא ,ליטש זיא םורַא

 ּפָא רעפיט ךָאנ טיצ עדייז רעד ןוא .םעטָא םעד ןטלַאהעגנייא .טשינ טסינ רענייק

 :השעמ עכעלרעדנואוו ןייז רעטייוו טיצ ןוא םעטָא םעד

 רענישזיר רעד זיא "ומחנ תבש. ךָאנ דלַאב ,הנשה שאר רָאפ קיטש ַא ךָאנ --
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 ןעמונעגטימ טשינ רע טָאה םענייק .*קָאטָאּפ יטָאלז; ,ןײרַא קרַאװלָאפ ןייז ןיא ןרָאפעג

 תבש ןצנַאג ַא .ןירבאק ןופ ן'יבר םעד ןוא ,באז 'ר ןוז ןרעגנוי םעד ץוח ,ךיז טימ

 םעד טזָאלעגוצ טשינ וליפא ןוא ,תודיחיב ןעוועג דדובתמ רענישזיר רעד ךיז טָאה

 רענישזיר רעד טָאה ,תודועס שלש ןופ ןמז רעד ןעמוקעג זיא סע ןעוו .ךיז וצ ןוז

 ןטרָאג ןיא ןריצַאּפש סױרַא ןענייז ןעמַאזוצ יירד עלַא ןוא ,ןדייב ןפורעג ךיז וצ

 תודועס שלש ןופ דוס רעד; :ןָאטעג-גָאז ַא רענישזיר רעד טָאה ריצַאּפש ןטימ ןיא

 טייג ,"ןיוערד אוערק תעשב ,הדועס רעקיזָאד רעד ןופ םירָאװ ,רודה קידצ רעד זיא

 רעסיורג רעד זיא רודח קידצ רעד ןוא ....ךָאװ רעצנַאג ַא ףיוא העּפשה יד סױרַא

 ףסוי ןוא "ריבשמה אוה ףסויו; השודקה ונתרות ןיא ןבירשעג זיא סע יװ ,עיּפשמ

 רַאפ עיּפשמ רעד ,"ריבשמ, רעד זיא רע סָאװ ,רודה קידצ רעד ןפורעגנָא טרעוו

 םוצ טיירדעגסיוא ךיז רענישזיר רעד טָאה ףיורעד דלַאב ..."טלעוו רעצנַאג רעד

 ןייז-אצוי ןעק ןעמ זַא ,ארבס ַא זיא סע ,ןירבָאק ןופ יברע טגָאזעג ןוא יבר רענירבָאק

 ליואוו ךָאד רענייז תוריּפ יד ,ןטרָאג ןקיזָאד ןופ תוריּפ יד טימ "תודועס שלש; רַאפ

 ןוא הנווכ סרענישזיר םעד ןעוועג ספות ךיילג טָאה רענירבאק רעד רעבָא ,*: טוג ןוא

 ןלו רימ !ןיינ ןפוא םושב !ןיינ :יירשעג ַא טימ טרָא ןופ ןָאטעג-גנורּפש ַא זיא

 "! אפוג םיוב םעד ךָאנ ףרַאד טלעוו יד לייוו ,תוריּפ עקיזָאד יד ןופ ןייז הנהנ טשינ

 טָאה רענירבאק רעד ןוא ,טרָאװ ןייק טרעפטנעעג טשינ רעמ טָאה רענישזיר רעד

 "!ץלארשי 'ר ןבָאה ףרַאד טלעװ יד, :לוק ךעלרעמָאי ַא טימ ןעיירש ןעמונעג

 טעװ רוד רעד ביואע :טרעפטנעעגּפָא ץרוק רענישזיר רעקילייה רעד טָאה ףיורעד

 ...?!ןפלעה ןעמוק ךיא לעװ ,ןפרַאד ךימ

 ןָא ,תופסוה ןָא השעמ עשידיסח יד טקידנערַאפ .טקידנערַאפ טָאה עדייז רעד

 ,םישוריּפ םוש

 רעשידיסח רעד .קירעביא ןעוועג יוו-ייס ןענייז שוריּפ רעדעי ןוא הפסוה עדעי רָאנ

 יד טיג "תודועס שלש; ןופ דוס רעד .השעמ רעד ןופ לגילפ ןעמוקַאב טָאה םלוע

 טלַאה ןעמ זַא ,רודה יקידצ יד ןוא ...ךָאװ רעצנַאג ַא ףיוא העּפשה ןוא עפש

 ,םיקידצ יד וליפא ןוא ...העּפשה עקיטכיר יד יאדווא ךָאד טיג ,ייז ןיא ןָא ךיז

 ןעוו ,ןפלעה ןעמוק ןוא ןיגמ רעטייוו ץלַא ךָאד ןענייז קעװַא גנַאל ןיוש ןענייז סָאװ

 ,..ייז ףרַאד רוד רעד

 ,ט'מולחרַאפ רעטייוו ץלַא זיא םלוע רעד רעבָא --- טקידנערַאפ טָאה עדייז רעד

 ,השעמ רעכעלרעדנואוו רעד ןופ לגילפ יד ףיוא טבעוװשרַאפ

 ,לוק ןקיכליה ַא טימ עדייז רעד טלעפַאב -- !ןוגינ ַא --

 :גנַאזעג ןלופמואירט-טכע ןַא טימ ןעגניז רעטייוו קחצי 'ר טמענ

 ...?םימלוע רוצ תבש וב יכ ,םימי לכמ דבוכמ הז םויפ

 טגייטש תובהלתה סָאד .ץנַאט ַא וצ יו ,ןוגינ םוצ ךיז טּפַאכ םלוע רעד ןוא

 ןּפַאכקעװַא זומ ןעמ ןוא .שדוק-תבש ןופ ןטונימ עטצעל יד .סעגערב עלַא רעביא

 .ךָאװ רעצנַאג ַא ףיוא החמש רעקילייה רעד ןופ העּפשה יד
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 ןוא ,רמז ןקידתבש ןופ קוסּפ ןטצעל םוצ ךעלדנע טייגרעד קחצי 'ר ןגנמ רעד

 :עװַאטקָא רעטסכעה רעד זיב ענייז עמיטש יד ביוה ַא טיג

 ! םימת ולעּפ רוצה אוה יכ --

 ,םורַא ץלַא טציילפרַאפ ןוא ןעמיוצ יד ןופ סױרַא תובהלתה סָאד ןיוש זיא ָאד

 :לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ טגניז ןעמ ,ןזָאלּפָא טשינ ליוו םלוע רעד

 ..."רוצה אוה יכ, --

 ,רע רָאנ לייו -- "אוה יכ ,אוה יכ, :קידנגניז ױזַא סיוא טשטייט ןעמ ןוא

 -'תומילש זיא קרעוו ןייז ןוא ,רערעדנַא ןייק ןוא רע ,רעפעשַאב רעד זיא רע ,רע רָאנ

 . .."םימת ולעּפ -- רוצה !אוה יכ, .קיד

 סנדָאל .טײקידעכָאװ ַא ןיוש טשרעה ,סָאג רעקידלטעטש רעד ףיוא ,ןסיורד ןיא

 טּפַאכ "השעמה ימי תשש; יד ןופ לוע רערעװש רעד ,טנפעעצ ןרעוו ןעמָארק ןוא

 ןוחטב ןופ גנַאזעג סָאד ץלַא ךָאנ טייג בוטש ןיא ןדייז םייב ןוא --- םורַא ןעמעלַא

 | : הנומא ןוא

 ...םימת ולעּפ רוצה אוה יכ --

 (שיאערבצה ןופ טצעזעגרעביא)

? 

 החמש ןופ חוכ ןטימ

 | ,זיוה ןיא ןדייז םייב תרצע ינימש

 טימ טלעטשעגנָא זיא שיט רעד .םלוע ןשידיסח ןופ רעדימרַאה רעכעליירפ ַא

 טציז עדייז רעד .רעסַאװ יו ,סרעשנָאג עסיורג יד ןופ ךיז טסיג ןייוו .בורל תואקשמ

 ךָאנ ,לשעלפ ַא ךָאנ .םלוע םעד ןייז דבכמ טפלעה רע ,טרָא ןייא ףיוא טשינ ךיוא

 .תוריּפ שיוק ַא ךָאנ ,סינ רעלעט ַא

 עקידעשטיװק יד .ןעמַאװצ טלַא ןוא גנוי ,רעדליּפעג טימ טגיז םלוע רעד

 ערעטלע יד ןופ תולוק ערעטנומ יד רעביא ןגייטש ךעלגנוי עשידיסח ןופ "ךעלכעלעק;

 :ןעיירשעג יד ךרוד רדסכ ךיז ןסייר ,גנַאזעג ןטימ ןיא .םידיסח עקיד'תובהלתה

 ןוא ,ןעוועשניוו םוצ ןרעדנַא םוצ רענייא סיוא ךיז ןעיצ טנעה יד 7! םייחל ! םייחל,

 .ףיוא-טרעקַאלפ דוקיר רעשידיסח ַא .ןעמַאזוצ טלטייקרַאפ לייוורעד ןרעװ טנעה יד

 קיד'םצמוצמ ןוא גנע טרעוו *עילַאס, עסיורג סנדייז םעד .טגייטש תובהלתה סָאד

 ,רעצימע .ץנַאט רעקידרעייפ-םָאלּפ ַא ,טייג ץנַאט רעד .םלוע ןטלדיוהעצ םעד רַאפ

 ערעדנַא ןוא דָאר ןקידנצנַאט ןופ עלייוו ַא ףיוא ּפָא ךיז טעּפעשט ,רעטרעטַאמרַאפ ַא

 .ןײרַא ךיז ןטכעלפ ,םידיסח ענעמוקעגנָא-שירפ

 זיא עגָאלדָאּפ יד רעבָא .רעטנוא-טצנַאט ןוא טרעטיצ עגָאלדָאּפ ענרעצליה יד

 ןכיוה ןרעביא םידיסח עכעלטע ןעקצָאה -- קיביגכָאנ-קיניײװ ןוא טסעפיוצ טרָאפ
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 רעטנוא-טגנירּפש שיט רעד ןוא ,לדער ַא ןטכָאלפרַאפ טרעוו שיט ןסיורג ןפיוא .שיט

 ,סיפ ריפ עלַא טימ

 ךיז טנָאמרעד גנילצולּפ ןוא טלדיוהעצ ןוא טעילוהעצ זיא םלוע רעצנַאג רעד

 :יירשעגסיוא ןקידנענָאמ ַא טימ רעצימע

 .י.!ָאטשינ זיא עטנ 'ר ?עטנ 'ר זיא ואוו --

 עטנ 'ר ? ןלעפ ָאד רעטציא לָאז ,דיסח רעטלַא רעד ,עטנ 'ר זַא ,ךעלגעמ סע זיא

 טביירט רע .רעקעוו ןוא רענָאמ רעד זיא רע ,רעסיוטש רעטשרע רעד קידנעטש זיא

 רעד טביילב רע ,ןצנַאט וצ רעטשרע רעד ןָא-טביוה סָאװ רע ןוא ץנַאט םוצ םלוע םעד

 ,טצנַאטעגסיױא טרעוו ץנַאט רעד זיב ,רעטצעל

 יד ןופ רענייא טָאה -- !ןעװענַאש לסיבַא ךיז טפרַאד ריא ,עטנ 'ר ,ןכתיה --

 ,עטנ 'ר ןטצנַאטעצ-קידתוקיבד םעד טרָאװ ַא ןפרַאװנײרַא טװאורּפעג םידיסח ערעטלע

 טכַא; טלײצעגּפָא טַאהעג ,ןביילב סע לָאז זנוא ןשיווװצ ,סלָאמַאד ןיוש טָאה סָאװ

 ...קיצכַא-ןוא-ייווצ ןופ ןל-אמיק ַא ןעמַאזוצ ,רָאי ייווצ ןופ גאלוצ טימ "ךעלרענעצ

 ןטכַאמעג ַאזַא טימ טלביימשעצ ךיז עטנ 'ר טָאה -- !?ןקז ַא ןעד ןיב ךיא --

 ריפ יוװ ןיב ןילַא ךיא ,"טיילעגנויא יד וצ ךָאנ רעהעג ךיא !תועט ַא -- רעזייבעג

 ...!ןעמַאזוצ ?ךעלטיילעגנוי;

 .ָאטשינ זיא רע ןוא ,ץעטנ 'ר ןעמ טכוז רעטציא ןוא

 .םיטש עטגרָאזַאב ַא ךיז טרעה -- !ןמיס רעטוג ןייק טשינ --

 רעָארג'זיירג ,רענעגיובעגנייא ןַא ןוא ריט יד ךיז טנפע קילבנגיוא ןבלעז ןיא

 ,ךיז טזייוװַאב ןקז

 !עטנ 'ר ,אבה-ךורב --

 !טייג עטנ 'ר ,עראוו ַא ס'טכַאמ --

 ,עטנ 'ר ,רע ןוא .קסַארט ַא טימ דיסח ןטלַא םעד םינּפ-לבקמ זיא םלוע רעד

 ןטָאש רעכעלנייּפ ַא .טשינ ןָאק רע ןוא ,םינּפ ןייז ףיוא לכיימש ַא ןעיצפורַא ליוו

 ,םיא ףיוא טגיל

 ינימש ,בוט-םוי ַא סעּפע ךָאד זיא'ס ?שטייטס ? עטנ 'ר ךייא טימ זיא סָאװ --

 ...?עטנ 'ר ,שטייט'ס ,"םכתדירּפ ילע השק, ,תרצע

 ןגערפ ןיוש ןעמ טמענ ,קיטַאלג טשינ זיא ןינע רעד זַא ,םלוע רעד טייטשרַאפ

 : טסנרע ןצנַאג ןטימ

 !עטנ 'ר ,תמא םעד טגָאז ?ןעשעג ,הלילח זיא סָאװ ,עטנ 'ר --

 סָאד -- ןרעפטנערַאפ עטנ 'ר ךיז טמענ -- ?ןלייצרעד ךייא ךיא לָאז סָאװ ---

 רעד ,הנכס רעטסערג רעד ןיא זיא דיחייןב ןיימ ,טמעלקרַאפ ךעבענ זיא ץרַאה

 !םחרי םשה ,תויח סָאד ּפָא םיא טגָאז אפור

 -עג ךיז טָאה'ס .םלוע םעד טּפַאכרַאפ טייקליטש עכעלקיטייוו ַא טָאה עלייוו ַא

 עקיד'בוט -םוי יד ןביירטרַאפ וצ ןעוועג םרוג עטנ 'ר טָאה טרָאװ ןייא טימ זַא ,ןטכוד

 ,החמש

 : שיט ןרעביא ןָאטעג גנורּפש ַא יאבג השמ-לארשי 'ר טָאה עגרה ותואב שממ
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 "הקשמ; ןבעג טעװ ריא : הצע עטסעב יד ךייא רַאפ בָאה ךיא ,עטנ 'ר ,טרעה --

 ,הצע ןיימ ןגלָאפ עטנ 'ר ,ריא טעװ !העושי יד ןעגנערב טעװ סָאד ןוא םלוע ןרַאפ

 ןופ חוכ רעד זיא'ס סיורג יװ ןזייוו וצ ,השעמ עשידיסח ַא ןלייצרעד ךייא ךיא לעװ

 ...החמש

 רעד ןוא שיט ןפיוא ןסקַאװעגסיױא ןיע ףרהכ ןענייז הקשמ ךעלשעלפ עשירפ

 תעדה תבחרה רעצנַאג רעד טימ ןוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה השמ-לארשי 'ר יאבג

 ,םעטָא םעד ןטלַאהעגניא טָאה םלוע רעד .השעמ יד ןלייצרעד וצ ךיז ןעמונעג

 יד ןיא סנּפָארּפ עטּפָאטשרַאפ טימ ןבילבעג ןענייז הקשמ ךעלשעלפ עטיירגעגנָא יד

 רעטסערג רעד טימ רעטרעוו ענייז טלייצעג טָאה יאבג השמ-לארשי 'ר ןוא ,רעזדלעה

 ; תובישח

 ...רוד וצ רוד ןופ החּפשמ רעזנוא ןיא טלייצרעד טרעוו השעמ יד --

 ןיימ ןוא הכרבל ונורכז ,ןדייז ןיימ ןופ הלבקב ןעמונעגרעביא השעמ יד בָאה ךיא

 םענופ טרעהעג ןײלַא סָאד טָאה סָאװ .ןדייז ןייז ןופ טרעהעג סָאד טָאה עדייז

 ...ונילע ןגי ותוכז ,רעצישטּפָאר

 :ױזַא טלייצרעד טָאה רעצישטּפָאר רעד ןוא ...

 ןופ שרדמה תיב ןיא ,תוצח ךָאנ טעּפש ,ןײלַא רענייא ןסעזעג לָאמַא ןיב ךיא;

 קעװַא טנעקעג טשינ בָאה ךיא ןוא ןעוועג איגוס ערעווש ַא .ןילבול ןיא ,"הזוח;

 רעדמערפ ַא .רעיוט םייב ןסיורד ןיא ןּפַאלק רעצימע טמענ םיצולּפ .ארמג רעד ןופ

 טָאה חרוא רעד .דחּפ אלמ ןוא םמותשנ ןבילבעג ןיב ךיא .ןירַא ךיז טסייר חרוא

 טקוקעגנָא ךימ טָאה *יוג, רעד .שובל ןשיצירּפ ןכייר ַא ןיא "?יוג, ַא יו טקוקעגסיוא

 רבגתמ ךיז ךיא בָאה .יבר ןקילייה םעד ןעעז וצ ךיילג ,סיואכרוד טגנַאלרַאפ ןוא

 ,טעּפש זיא העש יד זַא ,ןייז ריבסמ ןסַאלעג ןעמונעג ןוא דחּפ ןיימ רעביא ןעוועג

 קילבנגיוא ןבלעז ןיא רעבָא ...ןעמענפיוא טשינ םענייק טציא טעװ יבר רעד ןוא

 רימ וצ טָאה יבר רעד ןוא ,רדח סנ'יבר ןופ ריט יד ןָאטעג ףױא-לַארּפ ַא ךיז טָאה

 טָאה רעטרעװ יד ייב "*?שינעלקַאװ סָאד זיא סָאװ;ק -- :תומוערת טימ טגָאזעג

 ךיז וצ טריפעגניירַא םיא ןוא טנַאה רעד ייב חרוא םעד ןעמונעגנָא "הזוחק רעד

 ,רדח ןיא

 יד סָאװ --- טלייצרעד רעטייוו רעצישטּפָאר רעד טָאה --- ןעוועג זיא לזמ ןיימ,

 ךיז טָאה ןרעיוא עניימ וצ ןוא ,ןפָא-בלַאה ןבילבעג זיא דחוימ רדח סנ'יבר ןופ ריט

 ,"טגערפעג ךימ טסָאה וד, ."יוג, ןטלעטשרַאפ ןקיזָאד ןופ סעומש רעד ןגָארטרעד

 הקדצ ןוא הלפת ,הבושת טימ זיולב יצ ,"הזוחג םעד וצ טגָאזעג "יוג; רענעי טָאה

 טניואוו טָא ןוא *? חוכ ַאזַא החמש ךיוא טָאה יצ רעדָא ,הריוג ַא ןעײרשּפָא ןעמ ןעק

 ןעלמַאזוצפונוצ גהנמ ַא טָאה דיי רעד ןוא .ןילבול רעטניה ףרָאד ןיא דיי ַא ךיז

 רַאפ ןכַאמ ,תרצע-ינימש םוא רָאי סעדעי ןוא ,רע יוװ ןדיי-ספרָאד עכלעזַא ךָאנ

 טגעלפ דיי-ספרָאד רעד זַא ןוא .בורל הקשמ טימ ןייז וצ דבכמ ןוא החמש עסיורג ַא יז
 רָאג ןעװעג החמש ןייז זיא ,הביבס רעצנַאג רעד ןופ םינכש ענייז ןייז וצ חמשמ

 ךיי-ספרָאד רעד ,הפירש עסיורג ַא ןכָארבעגסיױא ףרָאד ןקיזָאד ןיא זיא ,קיטלַאװעג



 503 רענימַאק ןנחלא

 טײרגעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,ןייוו סַאפ םעד ןָאטעגיּפַאכ ַא הלהב סיורג ןיא טָאה

 טָאה ןייוו לסיב סָאד סָאװ ,סנ א ןעשעג זיא סע ןוא ,בוט-םוי ףיוא םינכש יד רַאּכ

 -רעהַא ךיא ןיב ןעזעגוצ סָאד בָאה ךיא זַא ...הפירש עכעלקערש יד ןשָאלעגנייא

 ןעמ ןָאק ,החמש ןופ חוכ ןטימ ךיוא סָאד ,הבושת רערָאלק רעד טימ ןעמוקעג

 ,.."הריזג ערעטיב ַא ןעײרשּפָא

 עקינייז סָאד טגָאזעגּפָא טָאה ,שובל ןשיצירּפ ןיא "יוג רעטלעטשרַאפ רעד,

 -וצ .ןרָאװעג םלענ זיא ןוא ,ןסיורד ןיא שרדמה תיב ןכרוד ,סױרַא קירוצ זיא ןוא

 ךיז ןזָאל ןוא ןגָאװ םעד ןענַאּפש ןסייהעג "הזוח; רעד טָאה ירפרעדניא סנגרָאמ

 ןעמונעגטימ "הזוחק רעד טָאה םידימלת יירד .ןילבול דעטניה ףרָאד ַא ןיא ץעגרע

 רעד ןבעגעגוצ טָאה ױזַא -- ,ייז ןופ רענייא ןעװעג ןיב ךיא ןוא עזייר רעד ףיוא

 ,רעצישטּפָאר

 ,זיוה ןעמערָא ,ןיילק ַא ןבענ ןגָאװ םעד ןלעטשּפָא ןסייהעג טָאה "הזוחק רעד,

 ןיא ןײרַא זיא "הזוח; רעד .ףרָאד ןופ דיי רעקיצנייא רעד טבעלעג טָאה טרָאד סָאװ

 טיירפעג ךיז ןוא תיבה-לעב םוצ "םכילע-םולש. ןעמערַאװ רָאג ַא טגנַאלרעד ,בוטש

 ,דידי רעטלַא ןַא סנייז ןעוועג טלָאװ ןַאמספרָאד רענעי יו ,החמש רעסיורג ַאזַא טימ

 ךיז טָאה אפוג קינבושי רעד ןוא ,טשודיחיג קיטלַאװעג ךיז ןבָאה עקימורַא עלַא

 רעד טָאה -- טשודיחעג טשינ ךיז בָאה ךיא רָאנ ,ןעמעלַא ןופ רעמ טשודיח'עג

 -ספרָאד רעקיזָאד רעד רעװ ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא לייוו -- ןבעגעגוצ רעצישטּפָאר

 ...זיא דיי

 -רעד ןוא דיי-ספרָאד םענעי ייב טגנערברַאפ "הזוח, רעד טָאה טייצ עגנַאל ַא;

 טָאה יבר רעד ,החמש רעקיד'תובהלתה ַא רָאג טימ ןרָאפעגקירוצ רע זיא ,ךָאנ

 ןופ חוכ םעד טנרעלעג סלָאמַאד בָאה ךיא רעבָא ,טרָאװ ַא טלייצרעד טשינ םענייק

 ,..?החמש

 ןלייצרעד וצ טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,השעמה רוּפיס רעד זיא סָאד ,ןאכ דע --

 ןוא ,השמ-לארשי 'ר יאבג רעד תומיענב ןפורעגסיוא טָאה -- !עטנ 'ר ,ךייא דובכל

 !עטנ 'ר ,לדוקיר ךעליירפ ַא זדנוא טימ ןצנַאט ריא טזומ רעטציא

 :ןפורעגסיוא ,יאבג רעד ,רע טָאה ,םידיסח םלוע םוצ ןוא

 !האופר יד ןעמוק טעװ תוכז םעד ןיא !ןעמַאזוצ עלַא !קיטסול !קידעבעל --

 טנַאה ןטכָאלפרַאפ ,דאהאראק ןיא ןפרָאװעגנײרַא יינספיוא ךיז טָאה םלוע רעד

 ,לסקַא ףיוא טנַאה ,לסקַא ףיוא

 טָאה דלַאב .ץנַאט םוצ טקוקעגוצ זיולב ןוא טלקַאוװעג עלייוו ַא ךיז טָאה עטנ 'ר

 ןצנַאט ןעמונעג ןוא ,דָאר ןיא ךיז טּפַאכעגנײרַא ,טרָא ןופ ןָאטעג סיר ַא ךיז רע

 .שפנה תריסמ רעצנַאג רעד טימ

 רע .ןדנוצעגנָא ןרָאװעג זיא עטנ 'ר ןוא ,טרעקַאלפעצ ךיז טָאה דוקיר רעד

 .םינּפ ןייז ןופ ןדנואוושרַאפ ןענייז תויועה עכעלנייּפ יד .הרוצ הנתשנ ןרָאװעג זיא

 ,טליהעגנייא םיא ןבָאה תראפת ןוא השודק ןופ ןלַארטש

 ןופ רעטנורַא ןלַאפ ּפעק יד ,ךיז ןסילש ןגיוא יד .רעטייוו טייג ץנַאט רעד ןוא
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 עגָאלדָאּפ יד ןָא טשינ טעמכ ןריר ןוא ,ךיוה רעד ןיא ךיז ןביוה סיפ יד ,ןעלסקא יד

 ...ןטפול רעד ןיא קידנרעטַאלפ ןוא קידנבעווש ,ץנַאט רעקידתוינחור ַא --

 טצָאלגרַאפ ענייז ןגיוא יד .תוקבד ןייז טימ עטנ 'ר טגייטש ןעמעלַא רעביא ןוא

 ,החמש ןופ טסַאל יד ךיז ףיוא טגָארט עטנ 'ר .ןוחטב ןזָאלצענערג ןופ ,למיה ןיא

 ןקיד'ססוג ןייז ףיוא ןייז םחרמ ךיז טעװ םימחרה בָא רעד זַא ,ןוחטב אלמ זיא רע

 ...דיחידןב

 -עג דימ ןענייז עקידנצנַאט ליפ --- גנַאל רָאג ןגיוצרַאפ ךיז טָאה ץנַאט רעד

 ...שפנה תולכ דע טצנַאטעג טָאה עטנ 'ר ןוא דָאר ןופ ןלַאפעגסױרַא ןוא ןרָאװ

 (שיאערבעה ןופ טצעזעגרעביא)
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 דנָאה-עד ריאמ

 ,םַאדרעטסמַא ןיא ןריובעג
 (1889) ב"מרת

 ,ץיוושיוא ןיא ןעמוקעגמוא
 (1943) ג"שת

 תורוד ןופ ,עילימַאפ רעזעיגילער ַא ײב םַאדרעטסמַא ןיא ןריובעג

 ןײװדניק ןופ רפ זיא ןרָאטעג ןגיױצרעד ,דנַאלָאה ןיא טלצרָאװרַאב

 הרות רע טָאה טגרעלעג .רעציבַאר רָאטקָאד רעקיטפנוסוצ ַא םלַא ןָא

 ןא ,ץלרעב ןיא רוט סָאדרעטסמַא ןופ ורטנימעס םיגבר יד ןיא

 .םעטשש עדייב יד ןוס ןטעטיסרעטיגוא יד ןיא טרידופש קיטײצכניײלג

 רעשילַאטנעירָא ןוא רעשיסַאלס רעד ןצ ןגױצעג סיא טָאה סרעדנוזַאב

 :ךעסיד ןײז ןעװעג זיא עמעט ַאזַא רעגײא ףיױוא ןוא ,ןרוטַארעטיל

 ןוט ןלַאגרורשז ענעדישרַאפ ןיא שידגעלָאה ןבירשעג טָאה רע .עיּבַאט

 ןוא ,הנומא ןגעװ רעכיבררעל עשידנעלָאה שידיי ןבעגעגסױרַא טָאה

 'געט'זעיגילער עניײז .לַאנרושז-רערויק ןרעלוּפָאּפ רעײז 8 טריגַאדער

 ןגעלפ ןוט םלוע ןשידײ םייב רעלופַאּפ ןעוװעג ןעגײז ןעמַארד עזעיצנעד

 ןציקס עגײז ןופ גנולמַאז עטשרע יד .רעױשוצ ליפ ןעיצ קידנעטש

 ןיא ןעגישרעד זיא ַאמעג רעמַאדרעטסמַא ןיא ןבעל ןשידײ סםעוופ

 ןגא שטנעמ'סקלָאפ רעד ןבילבעג רע זיא ןבײרש ןײז יה ,6

 ןוא ךײררצ רשפט ,ךײר ןעװעג זיא ךַארּפש ןײײז ,רעקיטנַאמָטר

 ןיא ןגָארמרעביא םוצ טכײל טשיג רעבירעד יא טריסגאוװי ןײפרצ

 -'רעטניא ןיא טקישרַאפ ורָאװעג רע זיא 1943 ןיט .טַארּפש ערעדנַא

 ןײק טרָאד ןופ ןוא (דנַאלָאה) סרָאברעטסעװ ןיא רעגַאל'סגוורינ

 י'סיוא ןרָאװעג זיט ועמָאנ ןייז ןעװ .ץיושיט רעגָאלרטױט ןיא ןלױּפ

 טףײקלטסעפ רעקידהחמשב א טעמב טימ רע טָאה שוריג םוצ ןפורעג

 רָטי ןיט ."ו גנגטג"חרסע םוצ טײרג ןיב ךימה ,"ו יגגה; :ןפורעגסױא

 עגיײז ןופ עיגָאלָאטנַא ןַא ןענישרעד םַאדרעטסמַא ןיא זיא 1

 ףַאֲאי .רד ןפ טעטײלעגנײא הא טלעטשעגנעמַאזוצ ,קרעװ ענעבילקעג

 'רעביא לָאמ וטשרע םוצ ןעגנופַאש עגײז ןעגײז ןטרָאד ןופ .ריאמ

 .םיובסוג ריאמ ךרור שידײ ןיא ןרָטהעג טצעזעג
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 דנָאהיעד ריאמ

 ?ןײלּפַאָאלרעטאװ, םעד ףיוא

 םַאדרעטסמַא ןיא

 יא

 | -- *קלח;

 .טימרעד ןדירפוצ טשינ זיא שטנעמ ןייק לייוו ,ךַאז ערַאבקנַאדמוא ןַא זיא סָאד

 טגָאמרַאפ רעכלעוו ,רערעדנַא ןַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,שטנעמ רעד ךָאד טסייוו ןסיוו

 ַא ןרעטַאמ וצ גונעג זיא שינעטכודסיוא סָאד טָא ןוא .םענייז ןופ קלח ןרעסערג ַא

 ,גנַאל-ןבעל ַא שטנעמ

 "ניּפ ַא זיא רע ,טײקצנַאג ןייק טשינ ןוא "קלח; ַא רָאנ זיא אפוג שטנעמ רעד

 רעד ןופ ּפַאלק-רענגייז ַא ,ףַאשַאב םעד ןופ לקערב ַא ,טייהשטנעמ רעד ןופ עלעט

 ןַא יװ ,"השעמ-תעשב? רעצנַאג ַא טפָא ,שטנעמ רעד ךיז טליפ ךָאד ןוא ,טייקיביײא

 ? סָאװ בילוצ ? סָאװרַאפ .תואיצמ ןיא רעתמא

 ,קיד'פוס-ןיא זיא טיײקוויטקַא ןייז ,םוזרעווינוא ןַא טרָאפ זיא שטנעמ רעד לייוו

 ץָארט ,טצענערגַאבמוא זיא גנובערטש ןייז ,קידלקיטש רָאנ זיא ענייז הלועּפ עדעי םגה

 טכיירגרעד עיזיוו ןייז .עגר ַא יו רערעמ םורַא טשינ טמענ ןוצר ןייז סָאװ ,םעד

 ,האירב רעד ןיא ואוו-ץעגרע ןַא זיולב זיא דלעפ-קוק ןייז שטָאכ ,םוטעמוא

 -רעיש טכַאמ ,שטנעמ ןטצענערגַאב םעד ןפַאשַאב טָאה ,םימלועה לכ ןובר רעד

 לוכי-לכ םעד --- ךיא םענעגייא ןייז ןופ בַאטשסַאמ ַא רַאפ עלעשטנעמ סָאד טָא טשינ
 ,ןיילַא

 שינעקנעב ןימ ַא טייקנדירפוצמוא ןייז זיא ,רענעדירפוצמוא ןַא שטנעמ רעד זיא

 קיד'קלח ןייז לבקמ רע זיא ןוא .םיא "טמוקע סע זַא ,טביולג רע סָאװ ,םעלַא םעד ךָאנ

 זיא סָאװ ,"עקירעביא,  סָאד זַא ,יאנת ןשוריפב-רָאג ַא טימ רעבָא סע זיא -- ןבעל

 טימ סָאד ןוא טייז ַא ןָא טגײלעגקעװַא ןרעוו לָאז ,טגנַאלרעד ןרָאװעג טשינכָאנ םיא

 , . . סנייז רָאנ ןוא סנייז ןביילב לָאז סע ידכ ,ןטיהעגּפָא ,הרימש רעלעיצעּפס ַא

 ױזַא --- ,טייקטלייטרַאפ ןוא טייקידלציּפ ןופ ןצנַאגניא טײטשַאב טלעוו רעזנוא

 ןיא ,טלעוו רעקיטכיל רענעי ןופ שינעדנעלב סָאד ןעזעג טשינכָאנ טָאה ןעמ יו גנַאל

 ףיוא ןגָאמרַאפ תומשנ יד ואוו ,ןטרָאד זיא שרעדנַא .תודחא טשרעה סע רעכלעוו

 ןצרוק רעייז תעשב ,ןגָאמרַאפ וצ ןשטנואוועג ךיז ןבָאה ייז סָאװ סָאד ,ןטייצ עקיביײא

 סנדעי זיא ןטרָאד .טלעוו רעטלמוטרַאפ רעקידנפיולייברַאפ רעזנוא ןיא ןלייוורַאפ

 סָאד רענייא רעדעי דימת טגָאמרַאפ ןטרָאד ןוא ; *ץלַא, רעד ,עצנַאג סָאד -- ?קלח;

 ...רערעדנַא רעד סָאװ ,"קלח, עבלעז

 -- לָארַאּפ ןשידיי ןופ ןיימ ןטקנעברַאפ ןפיט םעד ,טציא וטסיײטשרַאפ ,ונ

 ,ךַאז עטסרַאבקנַאד יד !*אבה םלועל קלח; ןגעוו גָאזוצ ןשידיי ןטלַא ןופ ."קלח;

 "וצ דיי רעדעי זיא "קלח. םעד-טָא טימ לייוו :ןלעטשרָאפ רָאנ ךיז ןעק ןעמ סָאװ
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 509 | ונָאה-עד ריאמ

 רערעדנַא ןַא זַא ןרעוו ריואוועג טשינ רָאנ טעו רע גנַאל ױזַא ,ןדירפוצ .ןדירפ

 .אבה םלועל קלח םעד ןריולרַאפ ,הלילחו-סח ,ןריולרַאפ סע טָאה

 .ב

 | -- "קלח;

 ליפ ןכלעוו טימ ,הזה םלוע ןופ ,טלעוו רעזנוא ןופ קלח ַא ןופ ךיא סייוו ךָאד ןוא

 -רעטַאװ, םוצ רימ טימ עשז-םוק ? ןעניפעג סע וטסליװ .ןדירפוצ ָאי ןענייז ןשטנעמ

 ,טיורב לקיטש ןרַאפ םערוטש ןקיסייר םעניא ,למוט ןשירעיירש םעד ןיא ,(*"ןיילּפ-ָאָאל

 .עבטמ ַא סעּפע וצ געוו ַא ךיז טסייר יירשעג"רעטרעוו ןופ ןַאגַארוא ןַא ואוו ןטרָאד

 ןקיטנייה ןרַאפ ןסע לּפעט ַא ןעמוקַאבוצסױרַא ידכ ,תובחלתה ןופ לסעק רעקיכָאק ַא

 .ָאפוג למיה ןופ שזַא ןעגניװצוצּפָארַא סע ,גָאט

 יז ןענייז ,ךיז יז ןטליש קידנעיירש סָאװ ,םיאורב עזעוורענ יד טָא ןענייז

 רעייז ןופ ףיט רעד ןיא ייז ןענייז טניירפ .הלילחו"סח ?ןרעדנַא םעד רענייא םיאנוש

 עכלעוו ; םירוסי סנטייווצ םעד בילוצ דניק ַא יו ןענייוו עכלעוו -- ,טניירפ .ץרַאה

 ןלעװ עכלעוו ;לגָאנ ַא סמענעי ןעװעטַאר וצ ידכ ,רעגניפ רעייז ןבעגקעװַא ןלעוו

 סנרעדנַא םעד ןלָאצַאב ןפלעה וצ ידכ ,סמערַאװ ףיוא ךָאװ עצנַאג ַא ןטכיצרַאפ

 ."ףָארטשדיײצילָאּפ

 יד ןענייז סָאד ?למוט ןקידנענערב ןופ ןטימניא ,ןטרָאד יירד יד טָא ,וטסעז

 :ןבעל ןלעוו ייז יוװ גנַאל ױזַא ,ןרעדנַא םעניא רענייא קלח ַא ,קלח ַא ןבָאה סָאװ ,יירד

 -רַא רעד וצ ןעמַאזוצ סױרַא טשינ לָאמנייק טעמכ ןעייג ייז .רעזייל ןוא עננָאמ ,ףַאר

 יד םיא ןטײלגַאב ,טייג רעזייל ןיהואוו ,םײהַא ןעמַאזוצ ייז ןעמוק דימת רעבָא ,טעב

 עטייוו ןטנגעג ןיא םורָא ךיז ןּפעלש םיפוג ערעייז םגה ,עננָאמ ןוא ףאר ןופ סנטָאש

 ןרעדנַא םעניא רענייא "קלח, ַא ךָאד ןבָאה ייז לייוו ,םיא ןופ

 -רַאפ ַא ןרעטעלק ןוא ךיז ןשטומ ךרוד ,ןדלוג יירד טנידרַאפ טָאה רעזייל ביוא

 רענייא :אפוג םיא רַאפ ןדלוג ןייא זיא ,רעזייה עגיקָאטש-ריפ יד רעביא רעטציווש

 רעקיצנייא ןייק ןזיװַאב טשינכָאנ טנייה ךיז טָאה סע ןרעטש סנעמעוו ףיוא ,עננָאמ רַאפ

 -וצסױרַא טשרע ךיז טיירג רעכלעוו ,ףַאר רַאפ זיא ןדלוג ןייא ןוא : ןּפָארט-סייווש

 ךיוא גָאט ןרעדנַא ןַא ןיא טוט עבלעז סָאד טקנוּפ .ןיירַא סַאג ןיא עלעגעוו ןייז ןעמענ

 .עננָאמ ןָאטעג ךיוא טלָאוװ סָאד ןוא ,ףַאר

 ןלַאװק עטסנגרָאברַאפ ערעייז ןענעק ,ךיז ןענעק ייז יװ ןיוש ןרָאי ליפ שטָאכ

 ריבג ןסיורג םעד ייב ןעוועג ןח"אשונ טָאה עננָאמ .תוחמש עטספיט ערעייז ,רעצ ןופ

 ,ןטרָאד ןכַאז יד ּפָא טמענ ןוא ןיהַא טייג רעזייל רעבָא ,טאָארטס-לעדנאפ רעד ןיא

 ןליפַא םיא טָאה רָאטקָאד רעד .געט רָאּפ ַא סַאג ןיא סױרַא טשינ ןיוש טייג ףַאר

 זיא רעזייל ךיוא .םיכסמ טשינכָאנ זיא עננָאמ רעבָא ,ןײגוצסױרַא טביולרעד טנייה

 ןיא קלח ןייז ןעגנערב םיא ייז ןלעוו טנוװָא טנייה *? סע טנערב סָאװ .םיכסמ טשינ

 .ןײרַא בוטש

 ,םַאדרעטסמַא ןופ לָאטרַאװק ןשידיי ןטלָא ןיא ץַאלּפ"קרַאמ רעד (*
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 ןטכענ טָאה'מ ביוא ןוא .טעברַא רעד וצ סַאג ןיא ןייג טשינ טנייה טעװ ףַאר

 הליחתכל עדייב ייז ןבָאה ,חויר ןכַאמ וצ טָאטשנָא ,רעלָאט-סכייר ַא ןריואוועגנָא

 דספה םעד ןגעו ןפַאר ןלעװ ייז זַא ,תונובשח ןָא ןוא תונעט ןָא ,טסואוועג ןיוש

 ױזַא ,גָאט ןדעי קלח ןייז ןעננָאמ טכַארבעג טשינ ףַאר ןעד טָאה .ןלייצרעד טשינרָאג

 ןוא ןעוועג טשינ חויר ןייק זיא געט ייווצ שטָאכ ,קנַארק ןעוועג זיא רע יװ גנַאל

 ?ןריואוועגנָא טַאהעג ךָאנ רע טָאה לָאמנייא

 יג

 -- -- "קלחע

 ךיז טרעה ,"ןיילּפ-ָאָאלרעטאוו, םעד ןופ למוט רעד ואוו ,קנעש רעד ןיא ןטרָאד

 .עננָאמ ןוא ףַאר ,רעזייל ,םיחוור סגָאט םענופ ןובשח םעד ייז ןכַאמ ,סנטייוורעדנופ רָאנ

 טימ לופ ייז ןענייז ,סיורג קלח סָאד-טָא זיא .הזה-םלוע קלח רעייז ןופ ןובשח םעד

 ערַאּפ רעסייה רעד טימ .רעצמ טשינ ךיז ייז ןענייז ,ןיילק סע זיא רעמָאט .החמש

 ךיוא ןוא .ןרַאגיצ ערעייז ןופ ךיור רעד ךיז טשימרַאפ ,עװַאק ךעלּפעט עדעייז ןופ

 ןוחטב טימ רעדעי ,טײקרַאבקנַאד טימ לופ ,למיה םוצ ףױרַא ךיז טלזיירק המשנ יד

 .גָאט ןרעסעב ַא ףיוא

 -עגוצ טושּפ טשינ זיא סע .ןיילַא ָאד ןציז עננָאמ ןוא רעזייל יוװ ןיוש ןכָאװ ייווצ

 סע זיא רעווש .דנוב ןכַאפיירד םענופ ,"שלושמה טוח; םענופ ךיז ןסיירעצ סָאד ןעגנַאג

 ןבעל ןשידרע םענופ ךיז ןסײרסױרַא ספַאר ,ןעגנַאגעגוצ

 רעד ןעוועג זיא ךַאװש-וצ .ןעוועג טשינ רעקרַאטש ןייק לָאמנייק זיא ףוג ןייז

 ,סױרַא ןעלגנַאר ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה עכלעוו ,המשנ רעקיטכעמ ןייז רַאפ ףוג

 -עג טָאה ןכָאװ ייווצ .ןבעל רעצרוק ןייז טרעיודעג טָאה סע יװ גנַאל-ױזַא ,ףױרַא

 זיא יז ןוא טרַאּפשעגניײא ךיז המשנ יד טָאה לָאמ סָאד .ףמַאק רעטצעל ןייז טרעיוד

 קלח ריא ןעמוקַאב ןטרָאד ןוא ןריא ארוב םעד וצ טּפַאכעגפױרַא ךיז טָאה יז .קעװַא

 ,אבה םלועל

 ? גָאטימכָאנ ןוא גָאטימכָאנ ןדעי ַא ױזַא ,ןעננַאמ ןוא ןרעזייל ,טלעג ןלייצ ייז וטסעז

 ןוא ענרעבליז סָאד ,טלעג ןייז קנעש רעד ןיא שיט םעד ףיוא ,סיוא ט'רדס רעזייל

 ןלייט ייז יו ,עז .עבלעז סָאד טוט ,עלעשיט ןבלעז םעד ףיוא ,עננאמ .ענרעּפוק סָאד

 .ָאד זיא קלח ספאר ךיוא ! םיקלח יירד יא ,ןיינ ? םיקלח ייווצ ןיא ,ךיז

 ?ןברָאטשעג טשינ ףַאר ןעד זיא

 ןייז ןעד טגיל ,םלוע"תיב רענעמיצ םעד ןיא ןבָארגַאב טגיל ףוג ןייז זַא ןוא

 ? ןבעל םייב ןקנָאשעג הכרב ליפוזַא טָאה עכלעוו ,המשנ יד ? ןטנוא ןטרָאד ךיוא המשנ

 םורַא ךיז ןּפעלש ייז ואוו ,םוטעמוא ,ייז טימ רעמ ָאטשינ המשנ ןייז ןעד זיא יצ

 סָאװ ,ךעלמימותי ייווצ טזָאלעגרעביא טשינ ףַאר ןעד טָאה זעלעגעוו רעייז טימ

 -וצ ידכ ,ןילַא ןפַאר ןזָאלעגרעביא טָאה יז ןוא ,ןריובעג טַאהעג םיא טָאה יורפ ןייז

 ? םלוע-תיב רענעמיצ ןפיוא ,ךיז ןבענ ,םיִא רַאפ טרָא ןַא ןטיירגוצ



 511 דנָאה עד ויאמ

 רעדניק יד טָאה סָאװ ,ןעמַאמ רעטלַא ןייז וצ קלח ספַאר ייז ןעגנערב גָאט ןדעי

 --- ךיז וצ ןעמונעג עקנישטניילק יד

 .הזה םלועב קלח . . .

 רעד ןופ ,םענייז *ןוידּפ, םעד המשנ טפַאר סיוא טלייצ דובכה-אסכ ןרַאפ ןוא

 ענייז םיפתוש ייווצ יד רַאפ "קלח. ַא קעװַא רע טגייל לָאמ ייווצ .טלעוו רעשידרע

 ןוא עננאמ ,ייז רַאפ .ךיז ןרעטַאמ ץלַא ךָאנ דרע רערעווש רעד ףיוא ןטנוא ןזומ סָאװ

 -- קעװַא רע טגייל ,רעזייל

 !ָאבה םלועל קלח . .
 (שידנעלָאה ןופ טצעזעגרעביא)



 שטיוועצמעינ יול .רד
 ,ןילבול ןיא ןריובעג

 (1876) ו"לרת

 ,ענדָארג ןיא ןברָאטשעג
 (1959) ט"צרת

 ןריױבעג) ןילבול יא החפשמ רעקיזסחוימ רעכײר ַא ןופ דניִק ַא

 רע טָאה ,ּפָאק ןשייוליע ןפרַאש ַא טימ (1876 רָאי ןיא ךרעב ,טרָאד

 ןזָאלעג ךיז ךָאנרעד א תונבר ףױא הכימס עמוסַאב גנוי ץנַאג

 ןטעטיסרעװיגוא יד ןיא טנרעלעג טָאה רע .ןרידוטש דנַאלסױא ןײק

 ןופ לוטיט םעד ןעמוקַאב ןוא גרובסַארטש ןוא ןרעב ,ןילרעב ןופ

 ברה ןיִא שיאערבעה רע טָאה ןביירש ןביױהעגנָא .עיפָאסָאליּפ-רָאטקָאד

 .ןילרעב ןיא ןעגישרעד זיא סָאװ ,"ירבעה, לַאנרושז סגילרעב ריאמ

 ןענופעג ךיז רע טָאה המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא

 'ללכ ווא רעניבַאר סלַא סיטעט ןעװעג ןטרָאד זיא ןא ,לעמָאה ןיא

 רע טָאה ,ןלױּפ ןופ גוואײרּפַאב רעד טימ ,1918 רָאי ןיא .רעוט

 ןא ןטײלראפ טטאורּפעג טרָאד ןוא ןילבול ןײק טרעקעגקירוצ ךיז

 רעמעפש ךיז טָאה סָאװ ,ילארשי תודחא גנוקינײארַאפ עשיסקָאדָאטרא

 א עשרַאװ ןײק רעביא טײג רע ."הדוגא, רעד ןָא וסָאלשעגנָא

 עסערפ רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןיא לָאֹר עקידוריפ ַא ןליּפש טמענ

 רעדנירג רעד ןעטעג זיא רע .ןעװ:לוש ןזעיגילער ןרעכעה ןיא ןוא

 ךעלדײמ רַאפ עיזַאגמיג רעזעיגילער רעטשרע רעד ןופ רָאטקעריד ןוא

 עשיטסיצילבופ "דוי, ןכעלגעט ןיא טביירטש רע .עשרַאװ ןיא "תלצבח,

 :ןעמינָאדװעס9פ יד ךױא טצונַאב ןוא ןציקס ןא ןעײסע ,ןעלקיטרַא

 ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה רעטעּפש .א .א ןָאזרַאזַאל .י .ל ,ןחכ .ל

 ןוא "הנביא רַאגימעס-רערעל 1שיססָאדָאטרָא טפ רעטיײל סלַא עגדָארג

 ךיוא יה עשיגָאגַאדעּפ ענײז קורדסױא ןלופ םוצ ןעמוקעג זיא טרָאד

 רע זיא גירק ןרַאּפ םישדח רָאּפ ַא .ןטײקיאעפ עשירָאטַאזינַאגרָא

 .עגדָטרג ןיא ןברטסטשעג
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 שטיוװעצמעינ יול ר"ד

 םירדס יירד

41 

 רעד טלגומשעגניײירַא בוטש ןיא ן'היעשי 'ר ייב ךיז טָאה םירוּפ ךָאנ דלַאב

 שדוח טניז טיפוס םוצ ןדנובעגוצ ןעוועג זיא סָאװ ,הרומש טימ עלעקעז סָאד .חסּפ

 טָאה רע .טנעה יד רעירפ ךיז קידנשַאװ ,ןדנובעגפיוא היעשי 'ר טָאה ,זומת

 ,ץייו םעד טישעגסיוא ןוא ךוטשיט טפיוקעג יינ ַא שיט ןסייוו ןפיוא טײרּפשעגסיױא

 -עגּפָא ןרעוװ זומ סָאװ ,רצוא רערעיײט ַא סעּפע יוװ ,ןעזעגסיוא טָאה לדנרעק סעדעי

 ןקיליײה ןוא ןסיורג ַא וצ טעדנעװרַאפ ןרעו טעוװ סע לייוו ,טײקידעכָאװ ןופ ןטיה

 .קעווצ

 ןרָאװעג גנילצולּפ זיא ןײלַא היעשי 'ר ךיוא -- ,ךעלדנרעק יד רָאנ טשינ ןוא

 רע ןכלעוו ןיא ,טַאלַאכ ןקידחסּפ ,ןסייוו םעד ןיא .שטנעמ רערעדנַא ןַא רָאג סעּפע

 .רענעריובעג-יינ ַא יו ןעזעגסיוא רע טָאה ,ןלָאמעג ןוא ןבילקעג הרומש יד טָאה

 ַא טימ ןדנוצעגנָא ךיז ןבָאה ןגיוא יד ,קידובכב רעמ ןרָאװעג זיא דױָאב עסייוו יד

 ,ןדנואוושרַאפ ןענייז ןשטיינק יד ,רעקיטכיל ןרָאװעג זיא םינּפ סָאד ,לרעייפ ןקיליײה

 ,הדובע יד טוט סָאװ ,ןהכ ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה רע ןוא

 ןסָאלשעגּפָא זיא ,הרומש יד ןביולק וצ ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ואוו ,בוטש יד

 טנװָא ןדעי .ןצונַאב רעמיצ סָאד רעמ טנעקעג טשינ טָאה תיב-ינב סָאד ,ןרָאװעג

 .ץייוו םעד ןבילקעג ןוא רעמיצ ןיא ןסָאלשרַאפ ןיז ענייז טימ היעשי 'ר ךיז טָאה

 עניורב יד ףיוא ןלַארטש סעּפָאנס ןפרָאװעג ןבָאה טכיל-ןירטס עבָארג ייווצ יד

 ,טכיל ןלעה םעד ןיא טצנַאלגעג ןוא טרעמישעג דלָאג יװ ןבָאה סָאװ ,ךעלדנרעק

 טגעװַאב ךיז ןּפיל ענייז ןבָאה טייצ וצ טייצ ןופ ,ןעוועג קיספמ טשינ טָאה היעשי 'ר

 ,"הצמ תווצמ םשלק : רעטרעוו עטקַאהעגּפָא טלמרומעגסורַא קידרעטיצ ןוא

 רעמ ןרָאװעג היעשי 'ר זיא חסּפ וצ ןרָאװעג רעטנענ זיא סָאװ גָאט ןדעי טימ

 ןכָאװ ריפ טעמכ טרעיודעג טָאה ץייו םעד ןלָאמ ןוא ןביילק סָאד .טקיטפעשַאב

 ,הדובע ןימ ַא ןעוועג זיא סָאד -- חסּפ ברע ןקַאב סָאד טשרע .חסּפ זיב םירוּפ ןופ

 .תימינּפ החמש רעתמא ןַא טיִמ רעבָא ,ומיחרו וליחדב ןרָאװעג ןָאטעג זיא סָאװ

 טָאהעג חסּפ רַאפ טָאה יז ךיוא ,תינקדצ:טָאטש יד ,בייוו ןייז ,לטנעי-היח ךיוא

 ןגרָאזַאב ןפָאלעגמורַא יז זיא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב גָאטײב .טעברַא גונעג

 תועמ/, ןופ יאבג רעד ןעוועג זיא היעשי 'ר ."ןיטח תועמ, טימ תונמלא עמערָא יד

 .סעילפָאטרַאק ןוא הצמ טימ טגרָאזַאב ןדיי עקיטפרעדַאבטיונ עלַא טָאה ןוא "ןיטח

 עקנַארק ,סעקּפוקעשּפ עמערָא עריא ,תונמלא עריא טַאהעג ךיז טָאה בייוו סָאד ןוא

 "סעקטנעילק; עריא ןעוועג ןענייז סָאװ ,סנירָאטעּפמיק םתס ןוא רעלעטיּפש יד ןיא
 . ןרָאי ליפ טניז

 תושר ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןרָאװעג בוטש ס'היעשי 'ר זיא חסּפ זיב םירוּפ ןופ
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 ןציקס 0 54

 ןרָאװעג ָאד ןענייז עטתיבהילעב רעד טימ תיבה-לעב רעד ,ןײלַא ייז .םיברה

 ,ןגרָאז וצ טפרַאדעג טשינ ןוא ,טרעלקעג טשינ ןיילַא ךיז רַאפ ןבָאה ייז .עדמערפ

 -פעשַאב ךיז טָאה ןיײלַא היעשי 'ר רעכלעוו טימ ,הרומש הצמ רעד רעסיוא .הלילח

 -כוב םעד. ,ן'מולש בקעי 'ר ךרוד ןרָאװעג טגרָאזַאב חסּפ רעצנַאג רעד זיא ,טקיט

 רעד ,םולש בקעי 'ר טָאה חסּפ רַאפ קיטש ַא .םענייז *?ןמיהמ שיא;, ןוא רעטלַאה

 .ענעדיי ןייז טימ ןעמַאזוצ זיוה ןיא ן'היעשי ייב טריטרַאוװקנייא ךיז רעטלַאהכוב

 טימ ןוא בוט לכ טימ בוט-םוי םעד טיירגעגוצ ןבָאה עדייב ייז ןוא ליח-תשא ןַא

 סעּפע .הכאלמ עטכייל ןייק טַאהעג טשינ טָאה םולש בקעי 'ר .הבחר די רעתמא רעד

 ַא טימ םיחרוא קיסיירד-קיצנאווצ דַאפ בוט-םוי ַא ןייז וצ ןיכמ ,טייקיניילק ַא

 טימ ,טייקטיירב רעשיריבג רעקילָאמַא רעד טימ ץלַא סָאד ןוא ,רענלעז קילדנעצ

 רעווש טעװערָאהעג םולש בקעי 'ר ןכָאװ ריפ יד עקַאט טָאה !םענרַאפ ןסיורג םעד

 רַאפ טשינ טעברַא רע זַא ,הָאנה עתמא יד טַאהעג ךיוא טָאה רע רעבָא ,רעטיב ןוא

 ךיז ןלעװ ןוא רעגנוה רעייז ןקיטעז ןלעװ סָאװ ,עקירעגנוה עמערָא רַאפ רָאנ ךיז

 .שיט ןשיריבג םעד ייב ןייז חמשמ חסּפ

 ַא ןעוועג סע זיא ךעלטנגייא .עיליוו עצנַאג ַא ןעמונרַאפ טָאה זיוה ס'היעשי 'ר

 ,ךעלקינייא ןוא רעדניק עלַא ס'היעשי 'ר טניואוועג ןבָאה ןטרָאד לייוו ,לטעטש ןיילק

 ןכָאװ רָאּפ עדעי .תושפנ טרעדנוה ַא לכה ךסב ,לַאנָאסרעּפ רעצנַאג ןייז ךיוא יוז

 ,לקינייא ןַא ייב רעדָא ןוז ַא ייב תירב ַא רעדָא הנותח ַא ,החמש ַא ןעוועג טרָאד זיא

 טיובעג לעיצעּפס זיא סָאװ ,לַאז ןסיורג רעייז ַא ןיא ןעמוקרָאפ ןגעלפ תוחמש יד

 .קעווצ םעד רַאפ ןרָאװעג

 ,םירדס יד טכירעגּפָא ןרָאװעג עקַאט ןענייז לַאז ןבלעז םעד ןיא

 -סיוא ןענייז ,רעכעטשיט עסייוו-יינש טימ טקעדעג ןשיט עסיורג ייווצ ףיוא

 ערעװש עסיורג יד טימ ,םיצפח-רעבליז ערעייט ענעדיישרַאפ ןעוועג טלעטשעג

 רעד ןופ תודע עמוטש יד ןעוועג ןענייז סָאד .עדעי ןרער טכַא וצ *סעקינשאבאש;

 'ר ייב תודֹוד טניז ךיז טיצ סָאװ ,תובחר ןוא טייקשיריבג רעטעוועדנופעגנייא

 ,החּפשמ ס'היעשי

 ףיא ,סנשיק ערעװש עסיורג יד ןגעלעג ןענייז עפָאס רענעטעמַאס ַא ףיוא

 .קילב ןייז ןעוועג זיא טסנרע ןוא ץלָאטש .טנעלעגנָא ןסעזעג זיא היעשי 'ר עכלעוו

 .עקיד'תוימינּפ ַא ןעוועג זיא החמש יד .טלַארטשעג טציא טָאה ןזעוו ץנַאג ןייז רעבָא

 טָאה ,טשינ תוכייש ןייק טעמכ הזה םלוע ןופ גונעת םעד טימ טָאה סָאװ ,ליפעג ַא

 עלַא רַאֿפ טרָא ןַא ןעוועג בוטש ןייז ךָאד זיא טייציחסּפ .ן'היעשי 'ר טשרעהַאב

 ,"ןדיי רַאפ ןגרָאז ןֹוא ןבעג וצ חילש ַא ןיב ךיאק .עטגָאלּפעג ,עטנלע ,עמערָא

 רערעכעה ַא ןיא טליפעג ךיז רע טָאה שיט"רדס םעד ייב ךיוא ןוא .ןגָאז רע טגעלפ

 סָאװ ,סעּפע טבעלעגרעביא סלָאמַאד טָאה רע .םימחר ןוא דסח ,תוליצא ןופ טלעוו

 "טימ ןענייז סָאװ עלַא ןליפרעד טכייל טשינ סָאד ןעק םדוירשב דעכַאפנייא ןייק

 .ןדע"זג ןטפושיכרַאפ ַא ןיא יו ןענופעג ךיז ןבָאה ,םירדס ס'היעשי 'ר ייב ןסעזעג

 הריש ןעגנוזעג טָאה ץלַא .אבה םלוע ןיעמ ןעוועג זיא ן'היעשי 'ר ייב טכַאנ-רדס יד
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 ןופ ןוא ץרַאה ןופ ללח ןצנַאג םעד טליפעגנָא ןבָאה השודק ןוא תוקבד .ארוב םוצ

 ...חומ

 טגעלפ ױזַא -- *טכַאנ-רדס רעד וצ בוטש ןיא םיא ייב ךיז ןענעפע ןעלמיה יד;
 ,..םירדס ס'היעשי 'ר ןגעוו ןלייצרעד ןעמ

5: 

 ענייז ,רעטָאפ ןופ ןגעמרַאפ סיורג ַא טנשריעג טָאה ,ןוז ס'היעשי 'ר ,ריאמ 'ר

 -בייר יד טשינ רעבָא -- ,ןדעייש ענייז ןוא סרעלכיײּפש ענייז ,רעדלעפ ןוא רעדלעוו

 ,ץרַאה סנטַאט ןופ טייקטיירב יד טשינ ןוא המשנ סנטַאט ןופ טייק

 יד טימ ןשיט עבלעז יד רָאנ ,טכענ-רדס יד ןעװַארּפ רע טגעלפ לאז ןבלעז ןיא

 זיא טכעוושרַאפ ,הרוצ ערעדנַא ןַא ןעמוקַאב םיצולּפ ןבָאה *סעקינשַאבַאש; עבלעז

 הניכש יד יוװ ,טכַאנ-רדס רעד ןיא טבעוושעג טָאה סָאװ ,טייקנייש עצנַאג יד ןרָאװעג

 יד רדס םייב ןעגנוזעג ךָאנ טָאה ריאמ 'ר .ןרָאװעג קלתסנ זיוה םעד ןופ טלָאװ

 ןסיורג םעד ןיא דמערפ ןוא דליוװ ןעגנולקעג ןבָאה רענעט יד רעבָא ,םינוגינ עבלעז

 טרעדיילשעגקירוצ ,ךיז טכאד ,טנעװ יד ןבָאה הדגה רעד ןופ טרָאװ סעדעי .לַאז

 ךיז ןבָאה סנקלָאװ ערעוװש ,ןטכיולעג טשינ טָאה םינּפ ןייז ...תיבה לעב םוצ

 טָאה'מ .ןעגנוזעג טשרמולכ טָאה רע ןעוו וליפַא ,טכיזעג ס'ריאמ 'ר ףיוא ןגיוצרַאפ
 ,ץרַאה ןיא טייקטנלע ןַא ןסירעגנײרַא ךיז טָאה ריבג ןסיורג םוצ זַא ,טנעקרעד

 םייב ןסעזעג ןענייז סָאװ ,םיחרוא רָאּפ יד .םערָאװ ַא יו םיא טגָאנ ןוא טעשטָאט סָאװ

 רעכייר ןעוועג ןענייז ,יחרּפ יחרוא יד-טָא ;רע יו רעכעלקילג ןעוועג ןענייז ,שיט

 טלופעגנָא ןעוועג ןענייז סרעלכיײּפש יד ,טילבעג ןבָאה ןטפעשעג יד ,תמא .רע יו

 סעבמעד ערעווש ,עקיטכעמ טימ טקעדַאב ןעוועג ןענייז רעדלעוו יד ,האובת טימ

 ןגעמרַאפ סָאד ,רעטצענערגַאבמוא ןַא ןעוועג זיא קנַאב ןיא טידערק רעד ,סענסָאס ןוא

 ...ךָאד ןוא .טרעמרַאפ ןוא טרעסערגרַאפ טיוט ס'היעשי 'ר טייז ךיז טָאה

 ןגעוו ןעגנַאלק ענעדישרַאפ טײרּפשרַאפ גנַאל ןיוש ךיז ןבָאה לטעטש ןיא

 םערוטש רעדליוו ַא זַא ,ןבעל סָאד ןטַאט םעד ןרעטיברַאפ ייז זַא ,רעדניק ס'ריאמ 'ר

 ןיא .ןברוח ַא טכַאמעגנָא טרָאד טָאה ןוא זיוה ס'ריאמ 'ר ןיא ןסירעגניירַא ךיז טָאה

 -מורַא ךיז ןטנװָא עקידרעטניוו יד ןיא ןעמ טָאה ,בירעמ-החנמ ןשיוצ שרדמ תיב

 ס'היעשי 'ר ןגעוו תוישעמ ענדָאמ טליײצרעדנָא ךיז ןוא ןוויוא ןעמעדַאװ םייב טצעזעג

 טָאה'מ .גָאט וצ גָאט ןופ הטמיהטמ טקניז ןוא ץנַאלג ןייז טרילרַאפ סָאװ ,זיוה

 טלָאװעג רעבָא טָאה ,דיי רעמורפ רעכעלרע ןַא קידנעייז ,ריאמ 'ר זַא ,טסעומשעג

 דימלת ַא שזַא רערעל ַא טרישזַאגנַא טָאה רע ןוא רעטכעט ענייז "ןדליב; ןזָאל

 ַא רעדניק יד ןיא טצנַאלפעגנייא ןבָאה סָאד לָאז רענעי ןוא ,"רדח סמיוביימ;  ןופ

 ןופ טָאה ריאמ 'ר זַא ,טלייצרעד טָאהימ ....ןטַאט םענעגייא רעייז וצ סַאה ןוא האנש

 ןייז ןיא ןסָאלשעגּפָא ןכָאוװ עצנַאג טגיל ןוא ,קַאלשיץרַאה ַא ןעמוקַאב שפנ-תמגע

 ץלַא גָאט וצ גָאט ןופ טרעוו ריאמ 'ר יװ ,קידנעעז ,טניירפ ןוא עטנַאקַאב .רעמיצ

 'ר ןופ ןברוח םעד ףיוא טנייועג טושּפ ןבָאה רעקידהרוחש-הרמ ןוא רעקירעורט
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 אקווד ןבָאה סָאװ ,ןדיי לטעטש ןיא ןעוועג ךיוא רעבָא ןענייז סע .זיוה ס'היעשי

 - ,ט'הנעטעג ןדיי יד ןבָאה ,*טנרָאװעג םיא ןבָאה רימ; .ן'ריאמ 'ר ןופ המקנ ןעמונעג

 -עגנייא ןטרָאד טָאה היעשי 'ר סָאװ ,טייקיטכיל סָאד ןכַאמ בורח טשינ לָאז רע;

 . .."טצנַאלפ

 -רעביא ןוא ן'היעשי 'ר טנָאמרעד ןדיי ערעטלע יד ןבָאה שרדמה תיכב ןיא

 טנָאמרעד טָאה'מ ; םשור ןקידלַאװעג ַא טזָאלעגדעביא ןבָאה סָאװ ,םירדס ענייז טּפױה

 טניירפ עטוג .ןענװַאד ןייז ,הרות ןייז ,טייקסטוג ןייז ,תוקדצ ןוא תודמ סהיעשי 'ר

 סָאװ ,עידעגַארט רעסיורג רעד ןגעוו ,טעקשושעג ךיז ןגיוא עטרערטרַאפ טימ ןבָאה

 ,הלילח לָאז'ס זַא ,טַאהעג ארומ טָאה'מ ןוא בוטש ןיא ןריאמ 'ר ייב ּפָא ךיז טליּפש

 ...ןעמוקרָאפ סעּפע טשינ

 םיא ייב ןוא ץריאמ 'ר טכוזַאב טָאה בר רעד .חסּפ וצ טנָאנ סע זיא ןעוועג

 'ר זַא ,שרדמה תיב ןיא טלייצרעד בר רעד טָאה סנגרָאמוצ .ןיטח תועמ ןעמונעג

 טכַאנ-רדס עטשרע יד .עטלייצעג ןענייז געט ענייז זַא ןוא ,קנַארק קרַאטש זיא דיאמ

 "עג טשינ ןיוש רע זיא ןענוװַאד םוצ רעבָא ,רדס םייב ןסעזעג ריאמ 'ר ךָאנ זיא

 תיב ןיא ןסירעגנירַא ךיז טָאה חסּפ גָאט ןטשרע םעד הרותה תאירק וצ .ןעמוק

 עריא .שדוק ןורא םוצ ןפָאלעגוצ זיא ןוא יורפ ס'ריאמ 'ר הללי ַא טימ שרדמה

 ,ץרַאה ס'ריאמ 'ר .ןייועג ךעלקערש ַא ןפורעגסױרַא ןבָאה תויכב עדנסײרצרַאה

 ןטייוצ םעד ןוא ,טצַאלּפעג טָאה ןשינרעגרע-החּפשמ עטצעל יד ןופ טכַאװשעגּפָא

 ,היול ןייז ןעמוקעגרָאפ זיא חסּפ גָאט

 -עג טָאה'מ .רעטרעטשרַאפ ַא ןעװעג לטעטש ןצנַאג םעד ןיא זיא חסּפ רעד

 ,טסואוועג טָאה'מ ; ןדיי עסיורג עקיטכיל ןופ רוד א ןברָאטשעגּפָא זיא סע זַא ,טסואוו

 טציא טקניז הרות ןופ ןוא תוקדצ ןופ זיוה סָאד זַא ,בורח טרעוו זיוה ס'היעשי 'ר זַא

 הנותח טָאה עכלעוו ,לרעטכעט ס'ריאמ 'ר ןגעוו טרעהעג טָאה'מ .תורקפהח ןופ םוהת ןיא

 ,ץלַא טסַאה יז זַא ,רעטָאפ ריא ןופ ךוּפיה רעד זיא יז זַא ,"רערעלפ ןטימ טַאהעג

 עטשרוי יד ןרעוו טציא סע ףרַאד יז ןוא .רעייט ןוא קיליײה םיא ייב ןעוועג זיא סָאװ

 . . . ןגעמרַאפ ןסיורג ס'היעשי 'ר ןופ

 רעטייו רעד ןופ ןרָאפ וצ ןעמוקעג ןַאמ ריא טימ רעטכָאט יד זיא חסּפ ךָאנ

 ס'ריאמ 'ר ףיוא ןגייל וצ ןעמולב ץנַארק ַא טגנערבעגטימ ןבָאה ייז .ץנעדיזער

 ריא זַא ,לרעטכעט סָאד טגייצרעביא ןבָאה סערָאזָאד יד טימ בר רעד רעבָא ,רבק

 ."סעינָאמערעצ ענרעדָאמ, יד ןופ רענגעק ַא ןעוועג זיא רעטָאפ

 ןופ דובכ םעד בילוצ ,לָאז יז זַא ,ריא ףיוא ןקריוו וצ טוװאורּפעג טָאה בר רעד

 םעד ןיא רעדניק יד ןעיצרעד ,זבעל שידיי ַא ןריפ ,ןדייז ןסיורג ןופ ןוא ןטָאט

 טשינ רעבָא טָאה ,רערעל רענעזעוועג רעד ,רעריא ןַאמ רעד .תובָא עריא ןופ טסייג

 ןטפעשעג עלַא טרידיווקיל לענש טָאה רֹע .*סענָאבָאבַאז עטלַא; יד ןופ ןרעה טלָאװעג

 .סנגעמרַאפ עקיזיר ייברעד קידנרילרַאפ ,סעקטנָאיַאמ עסיורג יד טפיוקרָאפ ןוא

 לרָאּפ סָאד ואוו ,טָאטשיץנעדיזער רעד ןיא ןעמונעגטימ רע טָאה ןמוזמ לסיב סָאד

 -עג רָאנ זיא עיליוו רעסיורג ןייז ןופ ןוא ןגעמדַאפ ס'היעשי 'ר ןופ .טבעלעג טָאה
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 עלַא ןעמוקרָאפ ןגעלפ סע ןכלעוו ןיא ,לַאז ןסיורג םעד טימ ןבוטש עקינייא ןבילב

 םירדח עקיזָאד יד .טכַאנײב חסּפ ,םירדס יד ןוא עילימַאפ ס'היעשי 'ר ןופ תוחמש

 סריאמ 'ר ךָאנ זַא ןוא ,טָאטש רעד רַאפ הָאוװצ ןייז ןיא ןבירשרַאפ היעשי 'ר טָאה

 ןוא עמערָא ואוו ,םיחרוא תסנכה ַא רַאפ ןרעוו טמיטשַאב ץלַא סָאד לָאז טיוט

 היעשי 'ר טָאה רעבָא לַאז ןסױרג םעד .החונמ םוקמ ַא ןעניפעג ןלָאז עטנלע

 ןרָאי ליפ ךָאנ ןעמָאנ ס'היעשי 'ר זיא ױזַא .םינקז בשֹומ ַא רַאפ ןבירשעגּפָא

 םינקז בשומ םעד ןיא ןבָאה סָאװ ,ןדיי עטלַא ןוא לטעטש ןיא ןרָאװעג טנַאמרעד

 ןבָאה ,טבעלעג ליטש ןוא קיאור ןרָאי עטצעל ערעייז ןבָאה ייז ואוו ,טרָא ןַא

 ,היעשי 'ר הקדצ-לעב ןסיורג ןופ ןעקנעדנָא םעד טשטנעבעג
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 ןענייז ן'היעשי 'ר ןטלַא םעד ןופ םיבורק יד .קעװַא ןרָאי ליפ ןענייז רעדיוו ןוא

 ,םינקז יד טבעלעג קיאור ןוא ליטש ןבָאה עיליוו רעד ןיא .ןברָאטשעגסיױא עלַא ןיוש

 ןסַאג יד ,ןצלָאמשעצ ןוז יד טָאה עטָאלב-יינש יד .חסּפ ברע סע זיא ןעוועג

 -גייא ,יורפ עטנלע עמערָא ןַא טרעדנַאװעג ייז ןיא טָאה סע ןוא קיצומש ןעוועג ןענייז

 ןיא טעשטּפָאטעג טירט עמַאזגנַאל ןוא עכַאװש טימ טָאה יז ,סעטַאמש ןיא טלקיוװעג

 .בוטש םיחרוא-תסנכה ס'היעשי 'ר ןיא טעווערעקרַאפ טָאה יז זיב .עטָאלב רעפיט רעד

 ! רעטכָאט ס'ריאמ 'ר ןעוועג זיא סָאד --- יורפ עמערָא ןוא עטנלע ,עזָאלפליה יד

 הנוגע ןַא טזָאלעגרעביא רעטלע יד ףיוא יז טָאה ,רערעל רענעזעוועג רעד ,ןַאמ ריא

 ןרָאװעג זיא לטעטש עצנַאג סָאד .ןגעמרַאפ ןצנַאג םעד טימ ןדנואוושרַאפ זיא ןוא

 טָאה ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ .רעדנואוו עזייב ףיוא ןפָאלעג זיא'מ .טרעדורעגפיוא

 טָאה עכלעוו ,רעטכָאט סריאמ 'ר ףיוא ןוא לקינייא ס'היעשי 'ר ףיוא טקוקעג ןעמ

 ,תוקחד ַאזַא וצ טבעלרעד

 זיולב זיא שטנואוו רעקיצנייא ריא .ןדער טלָאװעג טשינ םענייק טימ טָאה יז

 ןיא לָאמ ןייא ךָאנ לָאז יז ןוא ,םינקז בשומ ןיא ןרעוו ןעמונעגפיוא לָאז יז ,ןעוועג

 סָאד ואוו ,טרָאד לָאז ןסיורג ןבלעז םעד ןיא שיטירדס םייב ןציז וצ ןייז הכוז ןבעל

 ...ריא רַאפ טלַארטשעג רעריא טנגוי רעד ןיא לָאמַא ,לָאמַא טָאה קילג

 בשומ ,, ןופ לָאז ןסיורג םעד ןיא ןסעזעג יורפ עטנלע יד זיא עלעשיט ןיילק ַא ייב

 עטלַא יד טָאה יז .קילג ןופ לַאװק רעד ריא רַאפ ןעוועג ָאד זיא לָאמַא סָאװ ,"םינקז

 ןפיוא .ןטלַאהעג טנַאה רעטרַאדעגסױא ריא ןיא ,ןדייז םעד ,ןץ'היעשי 'ר ןופ הדגה

 ךָאנ טכיל-טייצרָאי סָאד ,טכיל-ןסקַאװ סיורג ַא ,ןענַאטשעג טכיל ןייא רָאנ זיא שיט

 טעװַארּפעג שיט-דרדס םעד ָאד יז טָאה לוק קידנּפילכ ַא טימ ןוא ,ריאמ 'ר רעטָאפ ריא

 -- -- =- ,לָאמ ןטצעל םוצ



 רענילרעב םחורי עטנ

 ,ןימיזדַאר ןיא ןריובעג

 (1897) ז"נרת

 ,גנירעפואק רעגַאל ןיא ןעמוקעגמוא

 (1945) ה"שת

 םכח} ןפ סָאטשּפָא ןַא) חחּפשמ רעשינבר'קידתונסחי ַא טפ ןו ַא

 ןגיוצרעד ןוא עמַאמ-עטַאט ןופ טימוחירַאּפ ןרָאװעג ירּפ רע זיא (ײיבצ

 'לעזעג ַא ןזיװעגסױרַא רע טָאה גנוי ץנַאג .ןךײז ןײז ײב ןרָאװעג

 'טגגוי ןזעיגילער םעד ןופ רעדנירג רעד ןעװעג ןוא גנַארד ןכעלטּפַאט

 סֵלֵא טנידעג רעמעפש טָאה סָאװ ,ןימיזדַאר יא "הרוח יב, ץיארַאּפ

 גנוגעװַאב-טנגוי רעשיסקָאדָאטרָא רעד רַאֿפ ךעלדנרעס יד ןופ ענײא

 יריעצ, ןופ רַאטערקעסילַארעגעג ןרָאטעג רע זיא 1921 ןיא ןלױּפ ןיא

 יוגלגד, לַאנרושז ןשירַארעטיל רעײז ןיא טעברַאעגטימ ,"לארשי חדוגא

 עלעסָאי ןכלעװ ןצ ,"םיחא ןצבקה} ןמיה'םיריעצ םעד ןפַאשעג ןוא

 .עיביזָאּפמָאק עשילַאקיומ ַא טסַאּפעגגצ רעטעּפש טָאה טַאלבנעזָאר

 הדוהי יר טגײרּפ ןײז טימ ןעמַאמצ ,טגײלראפ רע טָאה 1924 ןיא

 עדײב ןוא "ןרושיג גַאלרַאּפ ןשיסקָאדָאטרָא םעד ,ד"יה ןאעלרָא ביל

 סעבַאגסױא עשירַארעטיל טא רעכיב-למַאז לָאצ ַא טריגַאדער יז ןבָאה

 .רד ןופ לבוי ןקירָאי60 סוצ ךוביסואעליבוי סָאד ךיוא רעטנורעד)

 עטנ ןופ םינָאדװעספ רעד ןטרָאד זיא רפוסה ןתנ ; םיובנריב ןתנ

 יבקעי:תיב יד ןופ רָאטקעריד ןעװעג רע זיא 1932 טניז ,(רענילרעב

 י'לוש רעד ןופ רָאטסַאדער טימ ןעטעג ךיוא זיא רע .שודָאֹל ןיא ןלוש

 יד ןיא סיטעט שיִגָאגַאדעּפ ןעװעג א "של שידײ, עיטַאמָאטסערב

 רעשיצַאנ רעד רעטנוא .גנוגעװַאב-בקעי-תיב רעד ןופ ןרַאנימעס ןרעל

 יילער רעלַאגעלמוא רעד טימ טְריפעגנָא רעטײװ רע טָאה עיצַאּפוקָא

 :ָאטעג ךוב ןײז ןיא טשרג .ל .י טיול) טעברַא:סגנואיצרעד רעזעיג

 1944 רעמוו ןיא רע זיא ָאטעג רעשזדָאל ןופ .("רצימה ןמ, תונורבז

 ירַא ןשיצַאג ןיא וטרָאד ןפ ןא ,ץיװשיױא ןײק ןָאװעג טקישרַאּפ

 ןעגנַאגעגסױא זיא רע ואװ ,גרעבסדנַאל ײב גנירעפואק רעגַאל'סטעב

 .גוואײרפַאב רעד רַאּפ םישדח עקינײא גנופעשרעד ןוא רעגנוה ןופ
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 רענילרעב עטנ

 תבש ברע

 ("לטעטש ןיא תבש, ןופ טנעמגַארפ)

 סָאװ ,דלַאװ דנַאר םייב ,טייז ַא ןָא ץעגרע ,לָאט ןיא קיאור ךָאנ טגיל טכַאנ יד
 עכיילב ַא ,קַאשזק ַא רעטניה ןופ רעפא ךָאנ טקוק ,ךייט םעד סיוא-גנעל ךיז טיצ
 ןָא ןיוש טביוה ,לטעטש-גרַאב ןופ טייז רענעי ףיוא ,טרָאד רָאנ .הנבל עדימ ןוא
 עקידנפָאלש סָאד רעירפ טנייה ,ךיז טכוד ,טקעװ סע .גָאט ןופ גיוא סָאד ןעלּפַאצ
 זיא'ס .סמערָא-גרַאב עטנפעעג-טיירב יד ןיא שידניק ױזַא ךיז טעילוט סָאװ ,לטעטש
 ,תבש ברע

 עראּפש ַא ךרוד רעירפ העש עכעלטע טימ ךָאנ ךיז טָאה'ס ןענַאװ ןופ ,ןדָאל ַא

 טָאה סָאװ ,ןדייז ןטלַא ןַא ןופ ןייוועג ליטש ַא ןוא ןגיוצעג ןייש-טכיל לקיסַאּפ ןיד ַא

 טלַארּפ --- ,ןירַא טכַאנ רעמוטש רעד ןיא ןסירעגכרודַא ךיז טָאה *תוצח, טכירעגּפָא
 : ףיוא עטשרע'ס

 == == -- !גָאט

 -ַאב חרזמ רעסַאלב-ךעלנירג רעד .קידנעישעי ,ליק-ךעלדירפ זיא ןסיורד ןיא

 ,לדנתח גנוי ַא יו סיוא טעז רע .רילָאק ןטױר-רוּפרוּפ ַא טימ זייווכעלסיב ךיז טיצ

 .סַאג ןיא בוט-לזמ ּפָא לָאמ ןטשרע םוצ םיא טיג'מ ןעוו

 ,רעבייוו .ןשטנעמ ןזייווַאב וצ ןָא ךיז ןבייה טרָאד ןוא ָאד .גנוגעוַאב ַא טרעוו'ס

 ,לשיוק ַא טימ רע .ןדיי עמורפ ,ןעניױשרעּפסנַאמ וליפא ןוא ,סעטתיב-לעב עדובכב

 לדיימ ַא .תבש דובכל שיפ ןפיוק רעסַאװ םוצ ּפָארַא ךיז ןזָאל ,לסיש ַא טימ רעוו

 ןדנואוושרַאפ טרעוו ןוא תולח רעטלימ ַא טימ קרַאמ םעד ךרודַא קידנלייא טפיול

 רעקידנסיורד רעד וצ ןעמיוק ןכרוד ךיז טרַאּפש'ס ןענַאװ ןופ ,לזייה קיטייז ַא ןיא

 ,ךיור רערעטיש רעסייוו ַא ,טייקיולב-ןגרָאמ

 ייז ,רעפרעד עטנָאנ יד ןופ ךעלרופ עשירעיוּפ ןרָאפ וצ ןָא-ןעמוק קרַאמ ןפיוא

 קרַאמ ןטימ ןיא סיוא ךיז ןלעטש ייז .סביוא ןוא גרַאװנירג ,רעייא ,תופוע ןעגנערב

 ,דירַאי רעצנַאג ַא טרעוו סע ןוא ,ּפמולּפ רעד םורַא

 ,דמלמ הנוי םייח ןָא-טמוק ,לסעג-שרדמ-תיב םוצ טריפ סָאװ ,עקנָאיצש רעד ןופ

 ןוא דרָאב רעכעליורג-ןױש-בלַאה ,רעצרַאװש-בלַאה ,רעסיורג ַא טימ רעקירעדינ ַא

 םיא ייב ליוו יוג רעד .סעינָאלָאק יד ןופ ןקענַאי ייב ףוע ןַא ןעגנידסיוא ךיז טמענ

 זיא יז ןוא "שטיאבג, יד ,ס'המלש-עשטיא ,עלערעּפ סע טעזרעד .ןדליג ףניפ עצנַאג

 'ר ,רע זיא סָאװ ,שטייט'ס : החיצר ַאזַא ןדיילרַאפ טשינ ןעק יז .רופ רעד ייב ןיוש

 לקנַאי ...ךיז טָאה יג ַא הזעה ַא ןוא הּפצוח ַא !ןדליג ףניפ ?ריבג רעד אבא

 ריא טימ ןיוש יז ןעק רע .ןדליג יירד ףיוא ּפָא טזָאל ןוא רעכייוו דלַאב טרעוו

 םיא ןעק יז .זָאנ רעד ייב לטעטש עצנַאג סָאד םורַא טריפ סָאװ ,"לגניצ ןפילשעג;

 רעדנלַארטש ַא .םינּפ ןייז וצ ןייז טעוו דניוו-ןוא-ייוו זַא ,קרַאמ ַא ןכַאמ-טכערוצ ָאד
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 דובכלא :םורפ קידנשטּפעש ,טנַאה רעד ןיא ףוע ןטימ םייהַא הנוי םייח טפיול

 ,"תבש דובכל ,תבש

 ,םערָא ןרעטנוא ןיליפת ןוא תילט ןטימ םייהַא ךיז טלייא עקטרוק ַא ןיא דיי ַא

 טגערפ ,םורַא יז טּפַאט ,ןוה ַא סױרַא טמענ ,ןיירַא טקוק ,לרופ ַא ייב ּפָא-טערט

 ,לרופ טייווצ ַא וצ וצ-טייג ןוא ןרעוװו הוושומ טשינ ךיז ןָאק ,ריא רַאפ ליוו'מ לפיוו

 ייװַצ טימ ,טענורב ַא ,יוג רערַאד ַא ,יקסנישַאפ ןַאמָאר ךיז טזיײוװַאב סַאג ןפיוא

 טימ קידנעטש טיש ,לידבהל ,דיי ַא יו שידיי טדער רע .ןגיוא ערטיכ עקידנפיול

 קעװַא ךיז טלעטש רע ."ןכַאז; סנוח םעד טוג טגניז ןוא רעטרעוו ע'שדוק-ןושל

 -עיּפ סעקסווָאקלא רעביאנגעק ךעלענרַאב ןוא ןעמיולפ עטנקירטעג עלעגעוו ןייז טימ

 סטפיוק ! תבש דובכל ןעמיולפ ,ךעלענרַאב עטנקירטעג; :ןעיירש טמענ ןוא עינרַאק

 ןדיי ,לדער ַא םיא םורַא טרעוו דלַאב *!תבש דובכל ,תבש דובכל סטפיוק ,ךעלעדיי

 ןופ יאדװַא טמַאטש ,ךיז ףיױא לּפעק שידיי ַא טָאה רע; :יוג םעד ןופ ןָא ןלעווק

 ןושל-עמַאמ ףיוא סעומש ַא םיא טימ ןּפַאכ ,וצ ךיז ןקור סעקינהרבח עסייוו ."ןדיי

 רעדָא "וחמשי, ַא רעטנוא ךיז טפייפ ןוא טזייל רע .רעסערג טרעוו םלוע רעד ןוא

 "טבוָאשז, רע יו ,האנק לופ ןגיוא טימ ןקוק קרַאמ ןפיוא םייוג יד ."תרקבכ, ַא

 דליוו ַא ןָא םיא ךיז טדניצ ןגיוא יד ןיא ןוא סע טעזרעד רע . . . ?קעדישזלוּפ , רעד

 רימ ףיא עלָא סע ןבָאה ייז יו ,רָאנ טעז !ייז ףיוא הנושמ התימ ַא; :לרפייפ

 ןוא .רעטכעלעג ַא טימ סױרַא ץעז ַא טיג הרבח . . . ?סעלַאג יד טלעטשעגסיוא

 דובכל ,תבש דובכל/ ןייז טימ ,סיעכהל-וצ ףיוא םייוג יד יװ ,רעדיוו ךיז טזָאלעצ רע

 ןיא ּפָארַא ףיט ךיז טרילרַאפ ןוא קרַאמ ןטיירב ןרעביא ךיז טישעצ סָאװ ,*! תבש

 .ןיירַא ךעלסעג עקיטייז יד

6 

 סעּפוק טרָאד ןוא ָאד קידנזָאלרעביא ,ןיוש ךיז ןרָאפעצ םירעיוּפ יד ,גָאטימכָאנ

 ןרעטנוא תורמג יד ןוא םישמוח יד טימ רדח ןופ םייהַא ןעייג ךעלגנוי-רדח .טסימ

 עטרעפעפעג ןופ חיר ַא .עלעגעוו סיקסנישַאפ ייב ןעגנוי לדער םוצ וצ ךיז ןּפַאכ ,םערָא

 טעשזדנָאלב ,ןליקוצסיוא רעטצנעפ ַא ףיוא ץעגרע טלעטשעגקעוװַא טָאה'מ סָאװ ,שיפ

 ,ךעלרופ ענעבילבעגרעביא יד ךָאנ םורַא ןעייטש סָאװ ,םייוג יד .קרַאמ ןיא םורַא

 תבש ףיוא ןָא ןטיירג ןדיי סָאװ ,םילכאמ יד רעביא ךיז ןדערעצ ייז .ןָא סע טקעמש

 ,ןרָאפוצמײהַא טיירג ןיוש טייטש סָאװ ,יוג רערעטלע ןַא . . . ?שָאקזָאר; ַאזַא טימ

 ףיוא ּפָאק םעד טפרַאװרַאפ ,פנָארב לשעלפ בלַאה ַא םעזוב ןופ סױרַא טּפעלש

 ןגיוא יד ןוא טיור םיא ייב טרעוו קרַאק רעד .ָאנד םוצ זיב טפיוז ,טפיוז ןוא ןטניה

 ,טסייברַאפ ןוא עקניש קיטש ַא ריּפַאּפ ַא ןופ סױרַא רע טמענ ,ךיז ןרעזעלגרַאפ

 ּפעלש ַא ,ףױאיּפַאכ ַא ךיז טיג לדרעפ עט'מולחרַאּפ סָאד .סעצייל יד יצ ַא טיג ןוא

 ,ּפָארַא-גרַאב ,ּפָארַא -גרַאב קרַאמ ןרעביא ךיז עוועקירבעצ ַא ןוא לרופ סָאד

 טרָאפ יקסנישאפ ןַאמָאר .רעליטש ןוא רעקידייל לָאמַא סָאװ טרעװ קרַאמ ןפיוא

 ַא לָאמ טצעל ַא קידנזָאלרעביא ,לטעטש ןרעטנוא עקטַאכ ןייז וצ םייהַא ךיוא ןיוש

 !"תבש דובכל !תבש דובכל, ןקידנגנילק-ךעליירפ
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 -נעווייל טימ טקעדעגרעביא ,סעקשטירב עטיירב : סעקטערַאק יד ןָא ןיוש ןעמוק'ס

 ןופ .קנעש סעדוכ רעביאנגעק ,קירב רעד ייב ּפָא ךיז ןלעטש ייז .סעקעד ענעט

 ןיא יו טסערּפעגניײא ןסעזעג געוו ןצנַאג ַא .עקשטארג ַא ךיז טרעהרעד קיניײװעניא

 רעדעי טציא ךיז טקַאּפ ,רבא ןייק טימ ןָאט-ריר ַא טנעקעג טשינ ,גנירעה סַאפ ַא

 ,ןדניצ-טכיל דלַאב ןיוש ,טעּפש ; ןגייטשוצסיוא רעירפ רענייא

 ,ךעלקעּפ ןוא קעּפ טימ טנדָאלַאב ,םישובלמ עטשטיינקעצ טימ עטסערּפעגנייא

 .ךעלקעּפ יד ןעמענוצ ןגעקטנַא ןפיול רעדניק .םײהַא ךיז ייז ןלייא

 -ַאפ עשיטעטשסיורג ןיוש ,סהכאלמילעב עגנוי :טסעג ךיוא סיוא ןגייטש'ס

 ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןתח ַא : טעטש עסיורג יד ןיא לעטש ַא ףיוא ןענייז סָאװ ,ךעלטעצ

 ןוא סעקטערַאק יד ייב טרַאװעגּפָא םיא ןבָאה םינתוחמ יד ,תבש ףיוא טסַאג-וצ

 ןקוקנָא םיא ריט רעד רַאפ סױרַא ןפיול עקיריגיינ .םייהַא ענעדירפוצ םיא ןריפ

 ,תוניבמ ןגָאז

 -עג ,עקשטירב עטקַאּפעג-לופ עקידובכב ַא .ןרָאפ-קישַאר ַא ךיז טרעהרעד סע

 ןיא ןרָאפוצנָא טמוק ,ּפעק ענעסיררַאפ-קידהוואג טימ דרעפ ענייש ייווצ וצ טנַאּפש

 סָאד זַא ,ןסייוו עלַא שטָאכ ,עקשטירב רעד וצ םוא ךיז ןרעק ןגיוא סנעמעלַא ,קרַאמ

 יד עדנערַא ןיא טלַאה סָאװ ,לטעטש ןופ דיגנ רעד ,אבא 'ר ןרָאפוצנָא סע טמוק

 .ןעז וצ עװַאקעשט ךיז זיא'ס .יקצָאטָאּפ עיבארכ םוצ ןרעק סָאװ ,רעדלעוו רעבמעד

 ַא םתס רעדָא חלושמ ַא ,ןיבר ַא ,תבש ףיוא טגנערבעג טנייה סע טָאה רע ןעמעוו

 טימ ,ץאבא 'ר "ןבילא ריא ןיוש ךיז ןעק לטעטש סָאד ."בושח חרוא זיא'ס ןכלעוו

 ןצנַאג ןיא חרוא סינכמ רעטסערג רעד זיא רע זַא ,טסייוו ןוא ,טריצלָאטש סע ןכלעוו

 ,תבש ףיוא םייהַא ןיילַא טשינ טמוק ןוא ,טנגעג

 ,קיצפופ ןוא עכעלטע רָאי ַא ןופ דיי ַא ןיוש ,אבא 'ר טציז עקשטירב רעד ףיוא

 ןכיוה ַא ןוא ןגיוא עצרַאװש עגולק ,דרָאב רעדנָאלב רעטיירב ַא טימ סקואוו-לטימ

 רע עכלעוו ,םיחרוא ,ןדיי עדמערפ עטקַאּפעג ןציז םיא םורא .ןרעטש ןשידמול

 ןפיול ,ענייז ךעלקינייא ,םיסדנוק ,רעדניק עניילק .תבש ףיוא ךיז וצ ןטעברַאפ טָאה

 טרָאפרַאפ עקשטירב יד .,ךיז וצ ףױרַא ייז טמענ ,תרשמ רעד לווייפ ןוא ןגעקטנַא

 ןיא סענָאקלַאב עכעלטע טימ עדייבעג עטרעיומעג ,עגיקָאטש-ייװצ ,ענייש ַא וצ

 ,עלערעּפ .קרַאמ ןיא ךעלזייה עקירעדינ עקימורַא יד ףיוא שיריבג טקוק סָאװ ,טנָארפ

 טעזרעד ,שיילפ ןוא שיפ ,תולח לשיוק ַא טימ ףיוה ןופ סױרַא טייג "עטיאבג יד,

 ּפָארַא טקוק קָאטש ןטשרע ןפיוא לרעטצנעפ ַא ןופ .ןָא םיא טשטניוו ןוא ן'אבא 'ר

 ןָא-טלעווק ןוא הנותח רעד ךָאנ גנַאל טשינ טשרע זיא סָאװ למעדייא עטסגנוי סָאד

 רעלַאיב םעד עקשטירב רעד ףיוא טעזרעד רע .זיוה ןיא תובחר םענופ ןוא רעווש ןופ

 טע'ס ,ןענרעל ןיא ןסעומש וצ ןעמעוו טימ ןייז טעוו'ס : החמש אלמ טרעוו ןוא יוליע

 . . . תבש ַא ןייז לָאמניײא ןיוש
 יג

 םייב רעמיצ-סע ןסיורג ןיא ךיז טערָאּפ סָאװ ,לרעטכעט גנוי ַא ס'אבא 'ר
= 

 קידתועינצ ךיז טסירג ןוא רעטצנעפ םוצ וצ טפיול ,תבש דובכל שיט םעד ןטיירג
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 ךיז טרעק ןוא גנוגעװַאב עכעליירפ א יז טכַאמ םיחרוא יד טעזרעד .רעטָאפ םוצ

 טריפ אבא 'ר ןוא עקשירב רעד ןופ ּפָארַא ןעייג םיחרוא יד ,טעברַא רעד וצ םוא

 סָאװ ,עקשטירב רעד ףיוא ףױרַא ךיז ןקַאּפ םורַא רעדניק יד .בוטש ןיא ןיירַא ייז

 ,רעדניק יד ןופ ןעיירשעגסיוא עכעליירפ רעטנוא ,ףיוה ןסיורג ַא ןיא ןײרַא טרָאפ

 קרַאמ ןקידיײיל ןרעביא קידנצפיז ּפָא-טגנילק סָאװ ,רעיוט ןופ ןּפירקס קירעזייה ַא ןוא

 ,טייקליטש עקידיץרא-ךרד ַא ךיז ךָאנ רעביא טזָאל ןוא

 ןדעביא .דנַאר-ברעמ םוצ ןיוש ךיז טרעטנענרעד ןוז יד .ךעלטעּפש טרעוו'ס

 -נָא ס'הכלמ-תבש יד ןופ סרעגָאזנָא עטשרע יד ,סנטָאש עטיירב סיוא-ןסקַאוװ קרַאמ

 ןסיוטש ,סרעגערט-רעסַאװ עכעלטע ןעייטש קרַאמ ןטימ ןיא ּפמולּפ יד םורָא .ןעמוק

 ,רעסַאװ ןעמענ וצ ךיז

 .קרַאמ ןרעביא ליופ ךיז ןּפעלש ךעלרופ עשירעיוּפ עקידנרָאפכרודַא עכעלטע = |

 טפיול טנַאה רעד ןיא שטייב רעד טימ דעיױּפ רעד ןוא ּפָא ךיז טלעטש לרופ ןייא

 ,ןסָאריּפַאּפ לקעּפ ַא ןפיוק ּפָארַא

 טייג רע .טייז רעד ייב יוליע רעלַאיב ןטימ הוקמ ןופ קירוצ ןיוש טייג אבא 'ר

 ,החונמ עקידתבש יד ןסָאגעגסיױא ןיוש טגיל םינּפ קידנענייש ןייז ףיוא ןוא עילָאװַאּפ

 ,ךעלתואּפ ענעגָאװצעגסיױא יד טימ עטציוושרַאפ ,ךָאנ ןעייג ענייז ךעלקינייא ייווצ

 .שעוו ךעלקעּפ יד טימ קידנפיטשמורַא

 ,דרָאב רעצרַאװש ַא טימ דיי רעטרעטַאמעגסיוא רעכעלסַאלב ַא ,רעטסוש קחצי

 ,עטָאּפַאק רענסַאלטַא ןַא ןיא תבש טנוװַאד סָאװ ,רעמורפ ַא רָאנ וליפא רעטסָארּפ ַא

 רַאפ ׁשזַא טכייל םינּפ ןייז ןוא טנַאה ןיא דמעה ַא טימ ןיירַא הוקמ ןיא ךיז טלייא

 ,טגָאירַאפ ,טעװַאהרַאפ ךָאװ עצנַאג ַא !תבש ןיוש ויא'ס ,ת"ישה טביולעג :החמש

 םירעיוּפ עקידמשוגמ יד טימ ,רעמַאה םייב ןוא עטיּפָאק רעד ייב טכַאניײב ןוא גָאטיײב

 טסעגרַאפ'מ .הסנרּפ ןשָארג ַא טעז ןעמ רעדייא סױרַא ןכירק ןגיוא יד ; סעטרעיוּפ ןוא

 טמוק .טלעוו רעד ףיוא םלוע-ארוב ַא ָאד זיא'ס זַא ,דיי ַא ,שטנעמ ַא זיא'מ זַא רָאג

 -רעד'מ ,דיי ַא זיא'מ זַא ,רעדיװ ךיז טנָאמרעד'מ .גנוזיילסיוא ןַא טמוק ,תבש רעבָא

 | ...דיי ַא ןייז סע טסייה סָאװ ,םעט םעד טריּפש

 .רעבלעוועג יד וצ ןיוש טכַאמ'מ יצ ןָאט קוק ַא סױרַא טפיול ,רעמערק ַא דיי ַא

 ןורא זַא ,סיוא ןיוש טקוק רע ןוא בלעוועג ןיא ןייטש סָאד סאמנ ןיוש םיא זיא סע

 | , . . ןירַא לוש ןיא ןפור לָאז שמש

 עקנישטניילק יד קידנגנילשנייא ,קרַאמ ןיא רעמ ץלַא ךיז ןטײרּפש סנטָאש יד

 יד ףיױא ,רעכעד יד רעביא ךיז ןּפַארד ןלַארטש-ןוז יד .ךַאד םוצ זיב ךעלזייה
 .סנעמיוק

 הרדס-ריבעמ ַא ןיוש ךיז טרעה רעטצנעפ ַא ןופ .הוקמ ןופ םייהַא ךיז ןלייא ןדיי

 רעטלַא רעד .רפס ןיא ןענעייל "ןוקת, ַא ןופ ךיז טנרעל סָאװ ,לגנוי א ןופ ןייז

 -ַאב רע סָאװ ,רוטירעמע ןופ טבעל סָאװ ,טַאדלָאס רעקסוועיײלָאקינ רעד ,רעדנעס

 עװָאסַאב ןייז ןוא ןוגינ ןשיווטיל ןייז טימ םירישה-ריש טגָאז ,"דנָאשז, ןופ טמוק

 ,םורַא םעניא ּפָא ךייוו:-שיריל ןוא ךעלביל ױזַא טציא טגנילק עמיטש
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 טנָאזירָאה-ברעמ רעצנַאג רעד ,לָאט ןיא רעמייב יד רעטנוא ןיוש ךיז טצעז ןוז יד

 ענעגָאװצעגסיױא עדערעשט ַא יו סיוא-ןעעז סָאװ ,ךעלדנקלָאװ עקישטניילק יד טימ

 ךיז טכוד'ס ןוא ןייש עזָאר ַא טימ ןסָאגַאב ןרעוו ,ךייט ןופ סעילַאװכ יד יװ ,ןסּפעש

 ,לטעטש ןיא ןָא ןעמוק סָאװ ,תומשנ עקידנטכייל הנחמ ַא יו סיוא

 שירעטסוש טסָארּפ ַא :שמש ןורא ןָא קידנלייא טמוק לסעג-שרדמ-תיב ןופ

 .ןוא תונמחר סױרַא ןפור סָאװ ,ןגיוא עדלימ ןוא עטַאװעמת עקידרעסַאװ טינ םינּפ

 ,קרַאמ ןטימ ןיא קעװַא ךיז טלעטש רע .דרָאב עטכידעג עצרַאװש ַא ןוא ,טפַאשביל

 ,גייב ןפיט ַא ןײרַא טלעוו רעד ןיא ױזַא םתס ךיז טיג ,ּפמולּפ רעד ןופ טייוו טשינ

 טימ ןיוש ,זיירק ןבלַאה ַא קידנכַאמ ןוא "םידומ; וצ ןעוועג טלָאוװ'ס יוװ רעגייטש ַא

 : ףור ןּפמעט ַא סױרַא רע טזָאל ,ּפָאק םענעביוהעגפיוא ןַא

 "4 ןיייר-ַא ל"וש ןיא, ---

 יד ,קרַאמ ןיא רעבלעוועג יד ,ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ,ןכַאמ'רַאפ ךיז ןעמענ דלַאב

 טכיל םייהַא דניוושעג ךיז ןלייא ןוא ןלעטשעג ערעייז וצ ןעמענ סעקרעציז"קרָאמ

 ,ןשטנעב

 ענעדנוצעגנָא ןיוש ךיז ןזייװַאב ,זיוה םענרעצליה ןכיוה ןיא רעטצנעפ ס'בר ןופ

 -קניפעצ סָאװ ,טכיל ךעלטניב רעטצנעפ עלַא ןיא ןייגפיוא ןעמענ דלַאב ןוא ,ךעלטכיל

 -ַאב ,סױרַא קידתועינצ ןעקניוו ןוא ןביוש עטצוּפעגסיױא עקידתבש יד ןיא ךיז ןעל

 ,ןײרַא לטעטש ןיא ןעמוקעגניײרַא זיא סָאװ ,הכלמ-תבש יד קייזנסיוג

 רעוו ,רעמינּפ עכעליירפ טימ עקידתבש ,ןדיי .רעלעקנוט ךָאנ טרעוו ןסיודד ןיא

 לוש ןיא טירט עכעלעמַאּפ טימ ןעייג ,טנַאה רעד ייב ,ןָאטעגנָא רעביוז ,דניק ַא טימ

 טביילב ,קרַאמ םעד טרעק ןוא טייטש סָאװ ,שזורטס-קרַאמ רעטלַא רעד ,םַאַא .ןיײרַא

 ןטימ לסיבַא טנייה טקיטעּפשרַאפ .טמעשרַאפ יו טנַאה ןיא םיזעב ןסיורג ןטימ ןייטש

 יד ןגיוא עטצרַאטשעגסיוא טימ ךָאנ גנַאל טקוק ןוא . . . הסוכ ַא טכַאמעג ,ןרעק

 ,ןײרַא לוש ןיא ןעייג סָאװ ,ןדיי

 טקוק ברעמ ןפיוא ןסַאּפ עטיור-קידרעייפ יד רעטניה ןופ ,טכַאנ יד וצ-טלַאפ'ס

 -עמַאס יד ןיא דלַאװ םעד רעמ ץלַא טליה סָאװ ,למיה רעיולב-לקנוט ַא רעפא ןיוש

 .טכַאנ רעד ןופ סמערָא ענעט

 ןיא ךיז טסייר סָאװ ,עמיטש סנזח ןטלַא םעד ךיז טרעה לסעג-שדדמ-תיב ןופ

 -גוא ,עלופסינמייהעג ַא יו ,סיוא ךיז טכוד ןוא םורַא טייקליטש רעטרעוװילגרַאפ רעד

 יװ ,ךיז טמערוטשעצ ,רעכעה ךיז טסייר יז .רבדמ ןטסיװ ןיא עמיטש עשידרערעט

 ןוא טכַאנרַאפ-רעמוז םענייש-ליטש  ַא ןיא ,גרַאב ןרעטניה ךייט רעשירעפיטש רעד

 סנזח ןטלַא ןטימ ףיונוצ ךיז טסיג םורַא ץלַא .רעקיצרַאה ,רעדלימ ,רעליטש טרעוו

 עטפָאהעג יד ךָאנ טפַאשקנעב ןופ דיל ןייא ,עינָאמרַאה ןייא ןיא רענעט עשידָאלעמ

 ןופ ,ור רעקיבייא ןופ גָאט ןטרַאגעג ױזַא םעד ךָאנ ,םימיה תירחא ןופ ןטייצ טרעסעב

 , . . תבש ןקיביײא

 הלוגס םע ינומא ךות . . . ;

 *. . . הלכ יאוב . . . הלכ יאוב
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 עמַאזנייא רעביא ךיז ןעקניוו טרָאד ןוא ָאד סָאװ רָאנ ,ערעטצניפ ַא זיא טכַאנ יד

 רעקידתבש רעד ןיא ךרוד ךיז טבעוו טעמוא רעכעלטפַאשקנעב רעסיז ַא .סנרעטש

 רעקידאבה-םלוע טימ טלּפַאצ סָאװ ,ןצרַאה ןיא ןירַא ליטש ךיז טעבנג ,טייקליטש

 ןיז עכעלטע טימ עטַאט ַא .ךעלגנַאלרַאפ ױזַא ,ךעלגנַאלרַאפ ױזַא טגָאנ ןוא ,החמש

 ּפָארַא ןרָאג ַא ןופ ץעגרע ןוא ,"החמשו החונמ, ןקידעבעל ַא ןלַאנק ,סרעגניז עלַא

 טימ שימטיר ױזַא טגנילק סָאװ ,"ליח תשא, ןופ ןעגניז ליטש ַא ךיז טגָארטרעד

 -לקנוט רעד ןיא ךיז ןגיוו ךעלטכיל-תבש יד ,ןסיורד ןיא טייקליטש רעקיטעמוא רעד

 ןסיורד ןיא שינרעטצניפ יד זַא ,ךיז טכוד'ס ןוא ,ןטייווצ ןטימ סנייא ךיז ןעלדוס ,טייק

 עטייוו ,עטייוו יד ןיא ןרעטש עקידנשטּפעש-ליטש עכיוה יד וצ דוס רעייז טגָארטעצ

 ,ןעלמיה

 ךיז ןשעלרַאפ ןוא עקידססוג ןעלּפַאצ ,ךיז ןקוט ךעלטכיל-תבש יד ,טעּפש ןיוש

 ךיז טרעה סע .לטעטש סָאד טשרעהַאב טייקליטש עקילייה ַא ,ןרעדנַא ןכָאנ סנייא

 -יכאלמ עקידתבש עגנוי יד ןופ שיורעג-ןעלגילפ סָאד יוװ ,ןעקשוש ליטש ַא יו רָאנ

 עקידהחונמ יד טרעוו ןעוו-טשיניןעוו רָאנ .לטעטש ןיא םורַא ןבעװש סָאװ ,םולשה

 ,סעינַאלַאק יד ןופ ןעלקענַאי ןופ ןעגניז קירעזייה ַא ךרוד ןסירעגרעביא טייקליטש

 -רעביוצ ןוא ןטרַאצ ןכרוד ,לידבהל ,רעדָא ;קנעש ןיא ןעדוכ ייב ךָאנ טרוכיש סָאװ

 טכַאנ רעטעּפש רעד ןיא זיב הדמתה טימ טנרעל סָאװ ,בר ןעגנוי ןופ ןוגינ-ארמג ןלופ
 : ןײרַא

 ינאו ,המש תבשו יזנג תיבב יל שי הבוט הנתמ !השמ :השמל ה"בקה ול רמא;

 . .. ?לארשיל הנתיל שקבמ



 ףיש .ל
 שטיװעלַאטיּפש לשיפ

 ,עװָאדַאינש ןיא ןריובעג

 (1901) א"סרת

 ,ָאמעג רעוװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא

 (1942) ב"שת

 ןעמוקעגנָא רוחב רעגנוי סלַא רע זיא ,לטעמש ןײלס ַא ןופ דניק ַא

 יד ןופ רענײא ןרָאװעג טרָאד ןוא עװַאלמ טָאטש זײרק רעד ץיא

 גנוגעטַאב טגגוי רעשיססָטדָאטרָא רעד ןופ ררָאטַאזנַאגרָא עטשרע

 -רַאװ רעד ןיא רע טָאה ןבײרש (ביױהעגנָא ."לארשי תדוגא יריעצ

 (1919 ןיא טעדנירגעג) "דוי רעד, גנוטיײצ רעשיסקָאדָאטרָא רעװעש

 זיא ןעגָאמעילעּפ עשיטילָאּפסיסײב עגײז ןופ גלָאפרעד ןטימ ןוא

 .רעטעברַאטימ רעקידנעטש סלַא עשרַאװ ןיֵק ןעגנַאגעגרעבירט רע

 טרָאד ןוא עװַאלמ ןײק קירוצ רע זיא ידי, ןופ ךיז ןלעטשּפֶמ ןכָאנ

 רעד ןפ לתגמ סלַא טײקיטעט רעשיגָאגַאדעּפ רעד טעמריװעג ךיז

 ךעלטּפַאשלעזעג ןעטעג רע זיא ןרָאי עקידרעטײטװ יד יא .לוש'הלהק

 "לארשי תדוגא יריעצ, פ עװיטוקעוסע רעד ןופ דילגטימ סלַא סימעט

 ןופ רָאטקַאדער ןוא סעיצוטיטסגניא עֶקיטרָא יא רעוט ַא ןלױּפ ןיא

 ןעװעג זיא גנוזָאל-טּפיױה ןיז סָאװ ,"עגובירט רעזנוא , לַאנרושזיברוח

 'לארשי:ץרא ורַאֹפ סםוטודי ןשיסקָאדָאטרָא ןפ טעטיויטקַא רעמ

 'מימ ןוא ןבײרש טימ ןבעגעגּפָא ךיז רע טָאה קיטײצכײלג .ױבּפױא

 יָאר לאגרושז'בסעי:תיב ,"טַאלבגָאט עשידײ סָאד, ןיא טעברַאעג

 קַאדָאטרָא עשיאערבעה יד ןיא ךױא יװ ,"רעמעלב'טגגוי עשיססָאד

 יעבײרש רערעלוּפָאּפ ןײז ."טכרד, ןא "וגלגד, :ןלַאנרושז עשיס

 ןצונַאב ךױא טגעלפ רע .ףיש .ל :ןעװעג זיא םינָאדװעסּפ רעשיר

 טָאה המחלמ'טלעװ רעטיײיװב רעד רַאּפ טרַאה .שיארב : ןעמָאנ םעד

 ןפ רעטײל רעשיגָאגַאדעּפ סלַא עשרַאװ ןײק ןגױצעגרעביא ךיז רע

 ָאטרָא טפ גנומײל רעד ןיא דילגטימ סלַא ןו8 ,לוש רעזעיגילער א

 רעװעשרַאװ יא רע זיא ןעמוסעגמוא .רָאוימעס'סיכוחמ ןשיססָאד

 .ָאטעג
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 ףיש .ל

 .תישארב השעמ
 . . . סדרּפל וסנכנ העבראג

 ,אביקע יבר םהל רמא

 ,רוהט שיש ינבא לצא םיעיגמ םתאשכ

 | ."םימ םימ : ורמאת לא
 (ד"י הגיגח)

 וירמא יאמדק וה ךכ אבא יבר רמא,
 רתא יאהל ןעטמ וה דכ

 אירמא אלו ,ןימיכחד ןתפש ןשחרמ
 ."ןושנעתי אלד ןיגב ידימ

 (תישארב רהוז) .

 ,ביוהנָא ןַא ואוו טשינ סייוו'כ

 :ףוס ַא ואוו אטישּפ ַא ןוא
 ? ףיט-םוהת םניא קילב םעד ןבָארגנייא יצ

 ?ףױרַא-ןביוא ןקיש םיא רָאג רעדָא

 ,ןגיוא יד םוטש ןעלקיש

 !ּפָאק ןיא חומ רעד טלדניווש'ס

 . . . םיקלא חור . . . ארב תישארבי

 !ּפָא זָאל !הגשה יד ּפַאנק-וצ -- רוא יהי

 . . . ןיב לידבמ יהיו . . . ךותב עיקר יהי

 ;טדיײשעצ ןוא טשימרַאפ ,תומוהת ןוא ןעלמיה

 --- ,ןטנוא ,ןביוא ןע'מי ןשיור

 ,ןטנורגּפָא עפיט ,ןטייקכיוה-למיה

 / {ןיינ !ןיינ ,ױא -- ...מ !...מ !הֶא

 !ןייצ יד קַאהרַאפ ,ןּפיל יד סיײברַאּפ

)( 0 { 
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 תיב -ףלא ןופ שרַאמ-תישארב רעד

 (הדגא רעטלַא ןַא טל)

 טשינ טשינרָאג ךָאנ טָאה סע .ןפַאשַאב ןעועג טשינ טלעװ יד ךָאנ זיא סע

 ןופ תויתוא עקידרעייפ עטלעטשעגפיונוצ-טשיג-ךָאנ ,ענלצנייא זיולב ,טריטסיזקע

 ,טבעװשעגמורַא דובכה אסכ ןרַאפ ןבָאה ,הרות רעד

 ,טלעוו ַא ןפַאשַאב וצ הבשחמב לוכיבכ רַאפ ןעגנַאגעגפיוא זיא סע ןוא

 ַא ןיא טלעטשעגסיוא ךיז ,ןבעווש וצ םיא 'רַאפ ןעמוקעג תויתוא עלַא ןענייז

 .דובכה אסכ ןרַאפ ןלַאפעג שינרעטַאלפ ןוא שינרעטיצ טימ ןוא ייר

 : טגָאזעג ןוא "ת, יד טנענעג טָאה סע ןוא

 ךיא !"ת, יד ,רימ טימ יז ףַאשַאב ,טלעוו ַא ןפַאשַאב טסליוו !טד-ג רעתמא --

 ."תילכת; ןדעי ןופ ביוהנָא רעד ןוא ,"תמא, לגיז ןייד ןופ תוא עטצעל סָאד ךָאד ןיב

 !טלעװ יד רימ טימ ףַאשַאב

 :טרעפטנעעג לוכיבכ טָאה

 . "תומ, ןופ תוא עטצעל סָאד ךיוא זיא "תמא; ןופ תוא רעטצעל רעד --

 "תילכת; םוצ זיב ןייגרעד טשינ ןעק ,סמדו-רשב עקידעבעל טימ רקשח םלוע ןַא

 טשינ לעװ ךיא .ןפַאשַאב טשינ עקידעבעל ןייק דלַאב יז לָאז ךיא ןדייס ,*תמא; ןופ

 !טלעװ יד ריד טימ ןפַאשַאב

 טלעטשעגקעװַא ךיז עטמעשרַאפ ַא ,דובכה אסכ ןרַאפ ןופ סױרַא *ת, יד זיא

 לכיה רעדנוזַאב ַא ,ייז םורַא זיא דלַאב ןוא לקניוו ַא ןיא סרעריפרעטנוא עריא טימ

 .ןסקָאװעגסיױוא

 :טגָאזעג ןוא ,טכרופרע רעפיט טימ *ש, יד ןעמוקעגניײרַא זיא

 ,תילד ,ןיש; ןעמָאנ ןייד ןופ תוא עטשרע סָאד ןיב ךיא !טיג רעקיטכעמלַא --

 ! טלעוו ןייד רימ טימ ףַאשַאב ,"דוי

 :טרעפטנעעג טָאה אוה ךורב שודקה ןוא

 עטשרע סָאד ךיוא רעבָא טסיב .ןעמָאנ ןיימ ןופ תוא עטשרע סָאד עקַאט טסיב --

 ןעמַאזוצ .תמא ןּפָארט ַא ןבָאה ךיז ןיא זומ "רקש; רעדעי לייוו ,"רקשל טרָאװ ןופ תוא

 לע ךיא ."רקש. ןופ יירשק. ַא טכַאמעג ךיז ריא טָאה "ר, ןוא "ק,, םינכש ענייד טימ

 ךייא ןופ םענייק טימ לעװ ךיא .טלעוו ַא ןפַאשַאב וצ רקש טימ ןביֹוהנָא טשינ דלַאב

 !טלעװ יד ןפַאשַאב טשינ יירד עלַא

 םורַא זיא דלַאב ןוא קעװַא ןיניבשוש ערעייז טימ "ר, ןוא "ק, ,"ש, יד ןענייז

 ..ןסקָאװעגסיױא לכיה רעדנוזַאב ַא ייז

 : טגָאזעג ןֹוא ,טכרופרע רעפיט טימ *צ , יד ןעמוקעגניירַא זיא

 !טלעװ ןייד "קידצ, יד ,רימ טימ ףַאשַאב ,טיג רעקיטכערעג --

 :טרעפטנעעג טָאה םלוע ארוב רעד ןוא

 טגָארט סָאװ ,*1, ַא רָאנ ,ךיז רַאפ תוא רעדנוזַאב ןייק טשינ טסיב ,"קידצ, וד ---
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 "עג ןוא רענעלַאפעג ַא ,"לפונ, ַא ןעוו ,"קידצ; ַא ןוא "דוי; ַא סעציילּפ עריא ףיוא

 -רעדורב םעד ,טייקשידיי סָאד סעציילּפ ענעלַאפעגניײא ענייז ףיוא טּפעלש רעטקירד

 !טלעוו יד טשינ ךיא ףַאשַאב "קידצ; ןקיטרַאפ ןייק טימ .קידצ זיא רעד ,דיי

 ךיז טָאה סע ןוא טייז ַא ןָא קעװַא ןענייז סרעריפרעטנוא עריא טימ "צ, יד

 | ,םיקידצ לכיה ַא ןפַאשעג ייז םורַא
 : טגָאזעג ןוא טקובעג ךיז טָאה ,9, יד ןעמוקעגניירַא זיא

 !טלעוו ןייד רימ טימ ףַאשַאב ."תודּפ, ןיב ךיא ! רעזיילרעד-טלעוו רעסיורג --

 :טרעפטנעעג טָאה םלוע לש  ונובר רעד ןוא

 -סיוא טשינ ןעמ ןעק תודירמ עקידסיעכהל טימ .*עשּפ, ךיוא רעבָא טסיב וד --

 זיא ןעזסיוא ןייד !ןייז טשינ רעזיילרעד ןייק ןענעק םיעשוּפ ...טלעוו ןייק ןזייל

 קידנטלַאהַאב ,ךיז ןיא ןייא דלַאב ךיז טלקיוו יז ןעוו ,ןסייב ןכָאנ גנַאלש ַא ןופ יו

 ןעגנַאלש עטליהעגנייא ןייק טימ .ףוג םענעגייא םעניא טפיג ןלופ ןטימ ּפָאק םעד

 !טלעוו ןיימ טשינ ךיא ףַאשַאב

 סױרַא *9, יד זיא (*עשּפ, ןוא *תודּפא ףיוא) ענעטלָאּפשעצ ןוא ענעכָארבעצ ַא

 ןבָאה ריא םורַא ןוא טלעטשעגקעװַא ךיז יז טָאה לקניוו ַא ןיא .לוטש סטיג רַאפ ןופ

 .טלקיוועגרעדנַאנופ ךיז תולכיה ערעדנוזַאב

 : טגָאזעג ןוא טנענעג יז טָאה הענכה טימ ,"ע, יד ןעמוקעגניירַא זיא

 !טלעװ ןייד ףַאשַאב רימ טימ ."הונע? ןיב ךיא ! רַאה רעד ,ט"ג --

 : טרעפטנעעג טָאה לוכיבכ ןוא

 רעדנאנופ רעבָא םיא טלקיוו'מ זַא ,"ונע; ןַא ןיב ךיא ,ךיז ףיוא טגָאז סע רעוו ---

 !טלעװ יד ריד טימ טשינ ףַאשַאב ךיא ."ןוע, זיולב רע זיא

 :ט'הנעטעג ןוא *ס, יד ןעמוקעגניירַא זיא סע ןוא

 "רעטנוא רעד ,םילפונ עלַא ןופ "ךמוס; רעד ןיב ךיא !ט-ג רעקידמערַאברעד ---

 !טלעװ עקידמערַאברעד ןייד רימ טימ ףַאשַאב ,ענעלַאפעג עלַא ןופ רערַאּפש

 | :טרעפטנעעג םימלועה ןובר רעד טָאה

 םילפונ עלַא ךָאד ןלעװ ,ןעמענוצ ,רעטלַאהרעטנוא רעייז ,ךיד טעװ ןעמ ביוא --

 "נוא טלַאה ןוא טרָא ןייד ףיוא ייטש ,ןטסָאּפ ןייד טשינ עקַאט זָאלרַאפ ָאט ,ןלַאפמוא

 ! "ןונא ענעלַאפעג יד ,ןכש ןייד רעט

 : טגָאזעג ןוא םינּפ ריא ףיוא ןלַאפעג זיא ,"נ, יד ןזיוװַאב ךיז טָאה

 רימ טימ ףַאשַאב ,ןילַא טייהנייש יד ,"האנ; ךָאד ןיב ךיא !םלוע לש ונובר --
 ! טלעוו ענייש ןייד

 | :טרעפטנעעג ריא לוכיבכ רעד טָאה

 ,ןטלַאהרעטנוא ךיד ןעגנַאגעגקירוצ ךיוא זיא יז ,"ךמסא רעד ֹוצ קירוצ ייג --

 ,םוהת ןיא טלַאפ רעטלָאהרעטנוא ןַא ןָא טייהנייש

 : טגָאזעג ןוא טקובעג ךיז טָאה ,"מ , יד ןעמוקעגניירַא זיא סע ןוא

 ,רעריפ ַא ףרַאד טלעו יד ! ךלמ ןפורעג וטסרעוו ריפ טימ ! גינעק רעסיורג --

 !!טלפוװ ןייד רימ טימ ףָאשַאב
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 :טרעפטנעעג "םיכלמה יכלמ ךלמ, רעד טָאה

 טשינ ליוו ךיא ,*כ, ןוא "ל; ,"מ; ,רעטרע ערעייא ףיוא קירוצ עלַא טייג ---

 ןפרַאד עלַא .רעריפ זיולב ןייז טשינ ןענָאק סע .םיכלמ זיולב ןופ טלעוװ ַא ןפַאשַאב

 !טלעװ יד ךייא טימ טשינ ףַאשַאב ךיא .ןריפ ייז לָאז רענייא רָאנ ןוא רענלעז ןייז

 טימ ןוא טרעטיצעצ ךיז טָאה ,"כ, יד לוטש-דובכ ריא ןופ טרעדינעגּפָארַא טָאה

 : ןפורעג יז טָאה טסגנַא טימ ןוא ,ןרעטיצוצטימ ןביוהעגנָא ץלַא טָאה ריא

 טימ ןפַאשַאב טשינ וטסליוו סָאװרַאפ ,דובכ ןייד ךָאד ןיב ךיא !דובכה ךלמ --

 ?טלעוו ןייד רימ

 :טרעפטנעעג ריא טָאה דובכה ךלמ רעד ןוא

 ייג ,טלעוו יד טעטכינרַאפ דובכ ,"הילכ, ךיוא רעבָא ,"דובכ; עקַאט טסיב --

 ּ! ןפַאשַאב טשינ ריד טימ ךיא לעװ טלעוו יד ,דובכה אסכ םוצ טרָא ןייד ףיוא קירוצ

 ; ןפורעגסיוא ןוא *י, יד ןעמוקעגניירַא טכרופרע טימ זיא

 טימ ףַאשַאב ."היוה, םש ןייד ןופ תוא עטשרע סָאד ןיב ךיא ! רַאה רעד ,ט"ג --

 !טלעוו יד רימ

 :טרעפטנעעג ריא לוכיבכ טָאה

 !ןפַאשַאב וצ לפשה'םלוע םעד ריד טימ ךיוה וצ עקַאט טסיב --

 ;לוטש ןייז רַאפ ךיז טעב ןוא *ט, יד ןיירַא טמוק ןוא

 !טלעװ עטוג ןייד רימ טימ ףַאשַאב ,"בוט; ךָאד ןיב ךיא !ט-ג רעטוג ---

 :ריא טרעפטנע ביטמו בוט רעד ,לוכיבכ ןוא

 ,"בוט ולכש םלוע, םעד רַאפ ,רעטעּפש ףיוא ןטלַאהַאב זיא סטוג עתמא סָאד --

 ןכש ַא וטסָאה טָא .טוג טולָאסבַא טשינ ןוא ,תמא ןייז טשינ ןעק טלעוו עקירעדינ יד

 לעװ ךיא ."טח, ןיוש טרעוו ,רבחתמ עדייב ,לשמל ,ךיז טנעז ריא ןעוו ןוא ,"ח;

 ,טלעוו יד ןפַאשַאב טשינ *ט; ןוא *ח; עדייב ךייא טימ ןיוש

 :ןטָאבעגנָא ט-ג רַאפ ךיז ןוא *ז, יד ןעמוקעגניירַא זיא

 !טלעװ יד רימ טימ ףַאשַאב !ט-ג רעקרַאטשי --

 : טרעפטנע לוכיבכ ןוא

 !טלעוו ןיימ טשינ ךיא ףַאשַאב "ןייז-ילכ. טימ .דרעווש ַא יו סיוא טסעז וד --

 : טנָאזעג ריא וצ לוכיבכ טָאה ,"ו, יד ןעמוקעגניײרַא זיא

 ןעמָאנ ןיימ ךָאנ זיא טלעוו יד ןוא ,ןעמָאנ ןיימ ןופ ןענייז "ה, יד טימ וד --

 !טרעוו טשינ

 : טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה *2, ןוא "ד/, יד ֹוצ ןוא

 טייג ,"למוג. ןייז ןבָאה זומ "לד; רעדעי .ןדייש טשינ עדייב ךייא ןעק ןעמ --

 !רעטרע ערעייא ףיוא ןעמַאזוצ ךייא טניואוו ןוא קירוצ ךייא

 לוכיבכ רַאפ ךיז דיירפ רעקידרעטיצ ַא טימ ןוא "ב. יד ןעמוקעגניירַא זיא סע ןוא

 :טלעטשעגקעװַא

 !טלעוװ ןייד רימ טימ ףַאשַאב ,"הכרב; ןיב ךיא ,םלוע ארונ --

 טָאה ,טיירפעג ריא טימ ךיז ,סיוש ןייז ףיוא ןעמונעג ריא םלוע ארוב רעד טָאה
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 -ייא יד ןבעגעג ןוא *תיב; רעד ןופ ,ּפָאק ןפיוא טנעה ענייז ,לוכיבכ ,טגײלעגפױרַא

 | :האירב רעצנַאג רעד רַאפ הכרב עקיב

 ןעיוב םיאורב עלַא ןלָאז !טלעװ ןיימ ךיא ףַאשַאב ריד טימ !דניק ןיימ ,ָאי ---

 !ןשטנעב ייז לעװ ךיא ןוא ,סרעכעה סעּפע וצ ןעקנעב ייז ןלָאז ,טלעוו רעייז

 ןוא ,"ארב , ןוא "תישארב; :"ב, יד ןופ טצירּפשעגסױרַא ןקנופ ייווצ ןבָאה

 .ןפַאשַאב ןרָאװעג טלעוװ ַא זיא ךעלקילבנגיוא ,ןיע-ףרהכ

 ןטפָאהַאב ךיז ןבָאה תויתוא ענעסיוטשרַאפ רעירפ יד ןופ תולכיה עלַא ןוא

 לענשיץילב .ןעמוקַאב םיפוריצ ןבָאה תויתוא יד .טורעג ייז ףיוא טָאה הכרב סטיג

 קיטרַאפ ןרָאװעג זיא סע ,טלדנַאוורַאפ ןטלעװ עכעלדנעמוא ןיא תולכיה יד ךיז ןבָאה

 טעמושזעג ,טעקָאװקעג ןוא טעשטשיוושעג ןבָאה ןשינעפעשַאב ןוא ןטלעוו .האירב יד

 -הכרב יד .טרעמעג ןוא טרעפכורפעג ,טעמדיוועג ךיז גנַאזעג טימ ,טמורבעג ןוא

 ,טכַארבעג גנוגעװַאב רעקימַאלפ ןיא ןוא טילגעצ תומלוע עלַא ןבָאה ןקנופ

 ןיא ןעגנורדעגניירא רעטייוו סָאװ ,טײרּפשעגרעדנַאנופ ךיז טָאה הכרב יד ןוא

 םענייק ,ץלַא ,ץלַא .ןבעל םוצ ןפורעגסיורא ןעמעלַא טרָאד ןופ ןוא ,ךעלעקניוו עלַא

 רענייא ,טרעטנָאלּפרַאפ ןוא טילבעצ ,טשימעגסיוא ךיז טָאה ץלַא .קידנסילשסיוא טשינ

 טָאה סע ןוא ,תמאה לכיה רעד טילבעצ ךיז טָאה סע .,ןסקָאװעגנײרַא ןטייווצ םעניא

 םיקידצה לכיה רעד טײרּפשעגרעדנַאנופ ךיז טָאה סע .רקשה םלוע רעד ןסקָאװעצ ךיז

 ,"טשּפ; ןוא *תודּפ, טצָארּפשעג טייהרעטשימעגסיוא ןבָאה ,תונכשב ,ןבענרעד ןוא

 ןטייקביה ףיוא ןוא "םילפונ יכמוס, טכוזעגּפָא ךיז ןבָאה סע ."ןועק ןוא "הונע;

 טָאה טרָאד ןוא דובכ ךָאנ טגָאיעג ךיז ןעמ טָאה ָאד ."םיכלמ, ןבױהעגפיורַא ךיז

 ךיז ןבָאה סע ."היוה, םש ןופ תוא ןטשרע ןופ רעטיצ ןקיליײה םוצ ןעוועג הכוז ןעמ

 ןופ ןייז-ילכ יד ןעגנולקעצ ךיז ןבָאה קיטייצכיילג ןוא ,םיאטח ןוא תובוט טרעמעג

 ילמוגע ןופ םישעמ עליטש יד שינעגרָאברָאפ ןיא טבעוועג ךיז ןבָאה סע ןוא ןדרעוװש

 ארב; ןופ הכרב יד .טורעג הכרב יד טָאה םעלַא ףיוא ,םעלַא ףיוא ןוא --- ."םילד

 . . . ןעיוב וצ ,ןפַאש וצ ,ןָאט וצ רעטייוו ףיוא ןכַאשַאב ,"תושעל םיקלא

 ,טגָאיעגרעביא ןטייווצ םעד רענייא קידנצנַאט ךיז ןבָאה ןטָאש ןוא טכיל
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 : "א, רעד וצ טגָאזעג "םלוע ןודא, רעד טָאה ןַאד ןוא

 ?ןעמוקעג רימ וצ תויתוא עלַא יו טשינ וטסיב סָאװּרַאפ ---

 | + :טרעפטנעעג *א, יד טָאה

 ,טשינרָאג טימ סױרַא ןעייג תויתוא עלַא יװ ןעזעג בָאה'כ !טד-ג רעקיצנייא --

 ןֿבױהעגנָא האירב ןייד ןיוש טסָאה וד זַא ךיוא ?ןעמוק ךָאנ ךיא לעװ סָאװ-וצ ָאט

 !ןכַאמ טשינ שרעדנַא ןיוש ךָאד וטסעוו ,"ב; רעד טימ

 :"אי רעד וצ טגָאזעג ,ץראהו םימשה יקלא ,לוכיבכ טָאה טלָאמעד

 עקַאט רַאפרעד ,"דחא; טסיב וד ןוא "דחא; ןיב ךיא !"א, סיוא ךימ רעה --

 ,"ב רעד רעביא ןודא ןַא רַאפ ןכַאמ רעבירעד ךיד לעװ ךיא .?יכנא , ךיוא וטסיב
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 עלַא ןוא יניס גרַאב םוצ ןייג וטסעוװ רימ טימ !"האירב;? רעד ןופ "םיקלא; םעד

 !"יבנא,; ןרַאפ ןָאט-"רעטיצ ַא ןלעוו ןטלעוװו

 . ..?תוא; ,"םיקלא; :טצילבעגסױרַא טָאה סע ןוא טלַארטשעגפיוא טָאה "א, יד

 א

 טלַאשעגסױרַא *?יכנאק םעד יניס גרַאב ןפיוא רעטעּפש טָאה לוכיבכ ןעוו ןוא

 ,ןבעגעג ןרָאװעג "תוא, רעד זיא
 .טלעװ רעד ףיוא "היה; םש ןופ רעגערט יד ,ןדיי עקילייה ןעייג סע ןוא

 ,"תישארבא וצ "יכנא, םעד ןעלטייק ,"תא םיקלא, טימ י"ארב תישארב ןדניברַאפ יז

 ,הנומא וצ טלעוו יד ןסיוטש ןוא ,יניס וצ האירב יד ןריפ

 "לכנא , ןופ טייג יז ,תויתוא יפוריצ עלַא ןופ ץיּפש ןיא *ףלא/, יד טייג ױזַא ןוא

 -- -- !"דחא; ןופ טריפעג טרעוו ןוא

} 1 / 

 ןוויטאמ-םילהת

 (רעוַאלסַארב ןמחנ יבר טױל)

 ינֹמִמ םורי רוצב יבל ףטעב ארקא ךילא ץראה הצקמ,
 ,"הלס ךיפנכ רתסב הסחא םימלוע ךלהאב הרוגא -- ונחנת

 (א"ס םילהת)

 ,לַאװק ַא טסילפ ןייטש ןופ ,ןייטש ַא --- גרַאב ןפיוא .גרַאב ַא טייטש טלעוו-קע

 - לגָאנ ןטסעדנימ םוצ זיב קיצרַאה !ץרַאה ַא א טגיל טלעװ קע ןטייווצ ןיא

 ..טלעוו רעד ןופ ץרַאה סָאד

 טימ ךיז טסייר ןוא דלַאװעג טיירש ,טרעטַאלפ ,קידנעטש טלּפַאצ ץרַאה סָאד

 :לַאװק םוצ תוחוכ עלַא

 סע לָאז'מ ,טעב ןוא ךיז טעשטרָאק ץרַאה ןיימ .ןפור ךיא וט טלעװו קע ןופפ

 *+ ןריפ לַאװק םוצ ,ןזלעפ ןכיוה םוצ

 עגר ַא ףיוא ליװ ןוא ,ןעלּפַאצ ןוא ןרעטַאלפ ןופ דימ טרעו ץרַאה סָאד ןעוו
 ןעלגילפ- רעלדָא ענייז סיוא טיירּפש ,לגיופ רעקיטכעמ רעסיורג ַא טמוק ,ןּפַאכ-םעטָא

 סע טקיאורַאב טלָאמעד --- ןוז רעקידנענערב רעד ןופ ץרַאה עדימ סָאד טציש ןוא

 :קידמינונחת ױזַא טעב סע ןוא לסיבַא ךיז
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 לַאװק ןקידהיחמ םעד ןופ ,ןעניואוו קיבײא ןטלעצעג ענייד ןיא ךימָאל !ט-ג ,ָא;

 שינעגרָאברַאפ םעד רעטנוא ןציש ךיז קיבייא ךימָאל !ןקיווקרעד ךיז ןוא ןקולש

 "! לגילפ ענייד ןופ

2 
4 

 סָאד סע טיצ -- םיא וצ ןבערטש ןוא ןרַאג ןופ .לַאװק ןופ טבעל ץרַאה סָאד

 סע טברַאטש ,ןייז תעד-חיסמ ,ןקוקקעװַא לַאװק ןופ עגר ןייא ףיוא סע לָאז .תויח

 .עצנַאג יד ,טלעוו יד --- טימרעד ןעמַאזוצ ןוא ,הלילח ,ּפָא

 םוחת םעניא טשינ ללכב זיא רע ;טייצ ענעגייא ןייק טשינ טָאה לַאװק רעד

 ,רע טגירק טייצ לסיב קיטיונ ןייז ןוא ;טייצ רעד רעביא ,ריא רעביא רָאנ ,טייצ ןופ

 ,גָאט ַא לָאמ סעדעי םיא טקנעש סָאוו ,ץרַאה םענופ הנתמב לַאװק רעד

 ןָא לַאװק רעד טביילב טָא-טָא ,ןקידנע םייב ךיז טלַאה גָאט רעטקנעשעג רעד

 סָאד -- םיא טימ ןוא ,ןדניװשרַאפ ןוא ךיז ןלעטשּפָא אליממ ךָאד רע טעוװ ,טייצ

 קילב ןייז םַאזכַאװ ףיורעד טלַאה -- ,טלעװ יד --- ייז טימ ןעמַאזוצ ןוא ;ץרַאה

 ,טָא-טָא ,שממ ןיוש טלַאה סע זַא ןוא ,"דסח שיא רעתמא רעד ,ןַאמ רעסיורג רעד;

 ,ץרַאה םעד גָאט ַא ךָאנ רע טקנעש -- ןדניוושרַאפ סגָאט םענופ עגר רעטצעל רעד ייב

 .לָאװק םעד קעװַא סע טיג ץרַאה סָאד ןוא

 ןוא ןעגנַאזעג עכעלרעה טימ ,ןטלעוו עטייוו עכיוה ןופ ןבעוושוצ טמוק גָאט רעד

 ַא ךָאנ -- טייצ ןייז רעדיו טמוקַאב לַאװק רעד .תוניגנ עקידנקיווקרעד:קיצרַאה

 .ןבעל םוצ גָאט
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 וצ גָאט ַא "דסח שיא רעתמא רעד ,ןַאמ רעסיורג רעד. טמענ ןענַאװ ןופ

 רָאנ ,ךס ןייק טשינ טדער סָאװ ,הּפ-דבכ ַא רענייא ןַארַאפ זיא ףיורעד -- ? ןעקנעש

 ףיוא ןָאטעג ןרעוו סָאװ ,תמא לש םידסח ,תובוט עקידתמא עלַא ןעמַאזוצ טמענ

 ,"ןַאמ ןסיורג, םוצ ,םיא וצ סע טגנערב ןוא גָאט ַא ןופרעד סיוא-טבעוו ,טלעוו רעד

 -- ץרַאה סָאד ,ץרַאה םוצ -- קעװַא סע טקנעש רע ןוא ,"דסח שיא ןתמא; םוצ

 :ףיוא רעדיו טבעל האירב עצנַאג יד ןוא ,לַאװק םוצ

 טָא .קילב ןייז ךַאו טלַאה דסח שיא רעתמא רעד ,ןרעמ וטסוט געט ףיוא געט,

 "! גָאט רעיינ ַא טבעווש סע :סע טלַאש ןוא טגניז
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 .לַאווק ַא טגָאלש גרַאב ַא ףיוא ןזלעפ ַא ןופ

 .ץרַאה טשלחרַאּפ ַא םיא וצ ךיז טסייר ,רעביאנגעקטנַא ןופ

 רענעּפַאשַאב יינ ַא תוניגנ עכעלרעדנואוו טימ ייז וצ טבעווש ןטלעוו עטייוו ןֹופ

 = ,ןליטשש ַא ןופ ןמונעגנעמַאוװצ ;םידסח עקידתמא עליטש ןופ טבעוועגסױא ;גָאט
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 ..וסח שיא ןתמא ןַא ןַאמ ןסױרג ַא ךרוד טגנַאלרעד ;שטנעמ ןקידהּפ-דבכ ,ןטסנרע

 המשנ טימ ,חומ ןטימ ךיז ןפרַאװאוצניײרַא ,ךיז טקנעב ןוא ךיז טסולג'ס יװ ,ָא

 -- -- ! ןירַא ןטימ עמַאס ןיא ץרַאה טימ ןוא

 ןייועג רעדָא גנַאזעג ךרוד
 : קוסּפ ןיא טייטש סע יװ ,ןליװ רעייז ןגעק םיגוויז גווזמ זיא ה"בקה,

 היכב : טײדַאב סָאד ,תורשוכב םירוסא איצומ ,התיב םידיחי בישומ םיקלא
 ...טגײװ טשינ רעװ ןוא טגניז --- טײטשַאב סע רעװ ,תורישו

 ַא ןוא ליּפשמ רֶע זיא םענייא ,סרעטייל טכַאמ ןוא ה"בקה טציז ױזַא
 *, . . ףיױרַא --- ןטייוװצ ַא ןוא ּפָארַא רע טריפ םענייא ; רע טביוהרעד ןטייווצ

 (ה"כ השרפ ,הבר תישארב)

 םעד ןסייהעג שודקה ט"שעב רעד טָאה ,הלדבה רעד ךָאנ דלַאב סטכַאנוצ-תבש

 .ןרָאפ טעוו'מ --- ןוא עטערַאק יד ןענַאּפש רעשטוק

 .טנַאּפשעג טיירג ןענַאטשעג עטערַאק יד זיא דלַאב

 ןופ עכעלטע טימ שודקה ט"שעב רעד טָאה טכַאנירעטניוװ רעקיטסָארפ ַא ןיא

 טזָאלעג ןוא עטערַאק רעטנַאּפשעג רעד ןיא טצעזעגניײרַא ךיז םידימלת עקילייה ענייז

 .ןײרַא געוו ןיא ךיז

 ,סָאװ ןוא ואוו ןגערפ טשינ ףרַאד'מ זַא ,טסואוועג ןיוש טָאה רעשטוק רעד

 ןילַא ןיוש ןלעו דרעפ יד ןוא למירד ַא ןּפַאכ וליפַא ןעק ןעמ ,ןצייל יד ןזָאלּפָא רָאנ

 ...ףרַאדַאב ןעמ ואוו טרָאד ,ןלעטשּפָא ךיז ןיילַא ןוא ןפיול

 -דלַאװ ןײא:דלַאװ ,ךרדה תציפק טימ ,ןגיוב ןופ לייפ ןפָאלעג דרעפ יד ןענייז

 טלעטשעגּפָא דרעפ יד ךיז ןבָאה םורַא העש ַא ןיא ןוא ,סיוא-ףרָאד ,ןייא-ףרָאד ,סיוא

 .רעציזַאב-טוג ןשידיי ןכייר ןטמירַאב ַא ןופ ץַאלַאּפ ןרַאפ טייוו ,טייוו ץעגרע

 ןיא קינייועניא ןיירַא ןוא ןגיטשענּפָא ןענייז םידימלת ענייז טימ ט"שעב רעד

 .ץַאלַאּפ

 .טנעקרעד ךיילג שודקה ט"שעב םעד ןבָאה בייוו ןייז טימ הררש רעשידיי רעד

 ייז ןבָאה ךוזַאב ןטכירעגמוא ןעגנולצולפ םעד ףיוא גנורעדנואוורַאפ סיורג רעייז ןיא

 טגנַאלרעד ,ןעמונעגפיוא קיטרַאסיורג רָאג םידימלת ענייז טימ ט"שעב םעד ,ךָאד

 .הכלמ-הולמ רעטיירגעגוצ:-ךייר ַא וצ שיט םעד טריוורעס קידתוכלמ ןוא דוביכ

 : תיבה-לעב םוצ ןפורעגּפָא טלָאמעד טשרע ךיז טָאה ט"שעב רעד

 ךייא וצ סטכַאנוצ-תבש ןקידרעטניוו ַא ןיא גנילצולּפ ךיא ןיב וצרעד טשינ --

 .."ירבד יתרבד םא דע לכוא אלו; ,שרעדנַא סעּפע בילוצ ךיא ןיב ןעמוקעג !ןעמוקעג

 "גסקַאו טימ טגערפעג תיבה-לעב רעכייר רעד םיא טָאה -- ?סעכלעזַא סָאװ --

 .גנוניוטש רעד
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 ןיא טערָאּפרַאפ ױזַא זיא עכלעוו ,תיבה-תרקע יד ןײרַא ,לחומ טייז ,טפור --

 .ךיק רעד

 ,ןעמוקעגניירַא לענש זיא עט'תיבה-לעב עכייר יד

 -- תדיחי-תב רעייא רַאפ ךודיש ַא ןגיילרָאפ ךייא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא --

 ,ןביוהעגנָא שודקה ט"שעב רעד טָאה

 ?ןעמעוו טימ ,ונייהד ---

 .רעגערט-רעסַאװ -- רעייא ...רעייא .,.ילתפנ ...םעד טָא ...טימ --

 ! ס---ָא---ָא---וו --

  ?יבר ריא טדער סָאװ --

 טמירַאב ,ריבג ַא דיי ַא ,םשה ךורב ,ךָאד ןיב ךיא ? יבר ,ןכתיה ,שטייטס ---

 ןוא רעזייה גָאמרַאפ ,םורַא ןליימ רעטרעדנוה ףיא טנגעגמוא רעצנַאג רעד ןיא

 ,בוט לכ טימ ןוא דרעפ ןוא יק ןופ ןלַאטש טימ ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ ןוא ,רעטיג

 עסיורג ענעדיישרַאפ ךָאנ וצרעד ןוא םינמוזמב ךעלדנער רעטנזיוט ערעווש ץוחַא

 -רַאפ םוצ טשינ ,עפשב הסנרּפ ךיוא ןביג סָאװ ,ןעיירעיורב ןוא ןקַאטרַאט ,ןטפעשעג

 ,הדיחי-תב רענעטָארעג ןיימ ,שרוי ןקיצנייא ןיימ רעהעג ץלַא סָאד ןוא ,ןקידניז

 תולעמ עריא טימ סָאװ ,תדמולמ ןוא תמכח ַא ,יז זיא תמלשומ ענעטלעז ַא ,יז ןוא

 גווזמ טשרע ריא ךיא לָאז ,ונ -- .טנגעג רעצנַאג רעד ןיא יז טימש תובוט תודמ ןוא

 ןייק לָאמוצ ןעק סָאװ ,עקילַאק ןוא ץראה-םע םעד ,גנוי ןסעװרָאב םעד טָא טימ ןייז

 !!טשינ ירבע לטייש

 עלַא טרעה ןוא הדיחי תב רעייא ןיירַא ךיוא טפור ןוא לחומ עשז-טייז ָאט --

 .ןלייצרעד ךייא לעװ ךיא השעמ ַארַאפ סָאװ ּפָאק טימ סיוא

 -וועמעש ַא ןעמוקעגניײרַא זיא הדיחי תב ענעטָארעג יד ,רעטכָאט עשיריבג יד

 :ןביוהעגנָא טָאה שודקה ט"שעב רעד ןוא עקידרעטיצ ןוא עקיד

 ינולּפ תב :למיה ןיא ןפורעגסיוא טרעו דלוה תריצי םדוק םוי םיעברא --

 רעקיצנייא רעייא ןופ דלוה תריצי ןרַאפ ןעוועג ךיוא זיא עקיבלעז סָאד ,..ינולּפל

 טציא סָאװ ,ןילתפנ טימ גוויז ריא ןפורעגסיוא ךאלמ רעד טָאה טלָאמעד ,רעטכָאט

 ןעועג רע זיא ,תומשנה םלועב ,טלָאמעד רעבָא ,רעגערט-רעסַאװ רעייא רע זיא

 ,רעטכָאט רעייא טימ הגרדמ ןייא ףיוא

 ךאלמ רעד ןוא הפוחל יואר ןרָאװעג ןיוש ןענייז עדייב ןעוו ,טציא ,ןכבו ---

 טָאה ,סע טסייה ךודיש םעד ,הזרכה ענעי ןריפסיוא ןטערטוצ טפרַאדעג ןיוש טָאה

 .םי תעירקכ שממ .רעווש ,קסע רעווש ַא רָאג סעּפע זיא סע זַא ,ןעזעגמורַא ךיז רע

 -וצ -- ךַאד ןייא רעטנוא קידנעטש וליפַא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,עדייב יד טָא ,ףוס

 םעד ױזַא יו תולובחתו תוצע ןרעלק ןעמונעג טָאה רע .ןייז גווזמ ןוא ןריפוצפיונ

 רענייא ,"ןיד לש ךאלמ; א ףליה וצ טיירג םיא טייטש ָאד ןוא ,ןריפוצסיוא גוויז

 טמענ רע סָאד -- ,ךאלמ רענעי ט'הנעט --- ,ןכב רשאב ...שאה לע םינוממ יד ןופ

 -וצפיונוצ ךודיש םעד ןוא ןלעטשוצקירוצ סעלַא עלעבעווש ןייא טימ דעטנוא ךיז



 55 ףיש .ל

 ןופ ןגעמרַאפ עצנַאג סָאד ךיור ןטימ ןקישקעװַא -- רע טגָאז -- טעװ רע; .ןריפ

 ...*טריפעגסיוא טכייל ןרעוו ןיוש טעװ ךודיש רעד ןוא ,הלכה דצמ ןתוחמ םעד

 לש ךאלמ ַא ןדנָאװעגּפָא םעד ןופ םיא טָאה --- ! טשינ ןַאלּפ ןייק זיא'ס ,הע, --

 ַאזַא טימ ,ןָאט טשינ ךודיש ַאזַא ךָאנ טעװ ,ויסכנמ דרוי ַא ,ףרשנ ַא ךיוא -- םימחר

 ךָאנ טעו רע ןוא ןביולרעד טשינ םיא סע טעװ סוחי דעקילָאמַא ןייז ,אגרד-תוחנ

 ."ןעמענוצסיוא סרעסעב ליפ ןביולג

 טָאה -- ןעמענוצ טלעװ רעד ןופ ,ןסחי ןטדערעגנייא םעד ,םיא ןעמ טעוװ, --

 ,תרגוב תב ַא טימ הנמלא עמערָא ןַא ןוא -- ןפורעגנָא ךיז "ןיד לש ךאלמ, רעטייווצ ַא

 *",רעמ ןייז טשינ תסחוימ עסיורג ַאזַא ןיוש טעוװו ,ןכַאמ וצ הנותח ,ּפָאק ןפיוא המותי ַא

 עקילַאק ַא ,גנוי ןעמערָא ַאזַא טימ ןייז וצ ךדשמ ךיז טשינכָאנ ץלַא רעבָאק ---

 עכלעזַא טָא --- טעדנעװעגּפָא םימחר לש ךאלמ רעד ץלַא טָאה -- חורבו רמוחב

 *,ןפלעה טשינרָאג וצרעד ןלעװ ןעלטימ

 רעבלעזרעד טָאה --- טלעוו רעד ןופ ןעמענוצ רעטומ יד ךיוא ןעמ טעװ ָאט, --

 ליפ ןיוש טעװ המותי עקידכעלייק ,עטנלע ןַא --- טרעפטנעעג ףיורעד ןיד לש ךאלמ

 ,"ןזָאלּפָארַא סוחי ןטדערעגנייא ריא ןופ

 -ןטלעז סריבג םענעזעוועג םעד זַא ,הגרדמ ַאזַא וצ זיב טשינ ץלַא רעבָא; --

 ."רעגערט-רעסַאװ ילתפנ; ןעמענ לָאז ,תובוט תולעמ עלַא טימ ,הדיחי-תב ,ענעטָארעג

 זײרּפ ןדעי רַאפ ךָאד זומ גוויז רעד .הצע ןַא ןַארַאפ זיא וצרעד ךיוא ,ונ; --

 רעקיוה ַא רַאּפ ,םומ-תלעב ַא רַאפ ןכַאמ תרבודמ רעד ןעמ טעװ ,ןעמוק-דנַאטשוצ

 "!ןרעוו ןסָאלשעג טכייל ץנַאג ךודיש רעד ןיוש טעװ ,ָא סלָאמַאד ןוא

 ןבירשעג ןרָאװעג הלעמ לש אילמּפ רעד ייב ןיד רזג רעד עקַאט זיא ױזַא ןוא ---

 -- -- -- .טע'מתח'עג ןוא

 ןטעבעג ךיא בָאה ,טרעהעג סָאד בָאה ,רעשזובישזעמ לארשי ,ךיא ןעוו ---

 ךימ םענ ךיא ןוא ןיד רזג םעד ןריפסיוא סָאד ןטלַאהּפָא לָאז ןעמ סָאד ,םימחר

 רימ טָאה'מ ןוא -- ןריפוצסיוא ןטוג טימ ךודיש םעד ,ןכדש רעד ןרעוו וצ רעטנוא

 ןבעגעגרעביא עבָארּפ ףיוא תונכדש סָאד

 טליוו -- טריפעגסיוא שודקה ט"שעב רעד טָאה -- ױזַא סע זיא טציא ןוא --

 ןוא ןייז םיכסמ ךודיש ןפיוא ריא טלָאז ,ןײלַא ךיז רענייא רעדעי ,הבוט ַא ןָאט ריא

 רעד ןוא .ןלַאפעגכרוד תוחילש ןיימ זיא -- טשינ ביוא ןוא ,םיאנת ןביירש ךיילג

 -- -- -- .ןריפסיוא ןפרַאד ךודיש םעד ןיוש טעװ ןיד לש ךאלמ

 םעֶד ןשיוװצ םיאנת ןבירשעג ןעמ טָאה ,סטכַאנוצ-תבש ןקיבלעז םעד דלַאב

 .רעגעדט-רעסַאוװ םעד ,גנוי-בוטש ןייז טימ ,הדיחי תב יד ,רעטכָאט ס'הררש ןשידיי

 -רַאפ ןענייז הכלמ-הולמ רעכייר רעטיירגעגוצ רעד טימ דוביכ רעטלעטשעג רעד

 ,הדועס-םיאנת ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװ

 עטלַארטשעצ --- םידימלת עקילייה ענייז טימ שודקה ט"שעב רעד זיא ,סגָאטרַאפ

 קירוצ ,ךרדה תציפק ךרוד ,געוו ןבלעז ןטימ --- הוצמ לש החמש רעד ןופ דיירפ רַאפ

 ... םייהרעדניא ןעוועג
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 קידלוש זאא דצ רעטירד רעד

 (עריטַאס)

 ,טכירעג ןיא טגָאלקרַאפ ייז יז טָאה ךעלדנע

 -סיוא יד ,סיפ יד ןוא טנעה יד טכירעג ןרַאפ טגָאלקרַאפ טָאה ליומ סָאד ,יז

 עטסקירעיורט יד ןיא עקידלוש יד סלַא ,םזינַאגרָא ןכעלשטנעמ ןופ ןענַאגרָא-סגנוריפ

 ,ןקילגמוא-טלעוו עטסערג ןוא ןדייל עכעלשטנעמ

 טבערטש יז יו טרעדלישעג טיירב ןירעגָאלקנָא יד טָאה שיט-רעטכיר ןרַאפ

 ןייז וצ הכזמ ןעמעלַא ןוא םייונע ןוא ןטיונ עלַא ןופ טייהשטנעמ יד ןזיילוצסיוא סע

 עקיזָאד יד ןריפסיוא םוצ טמוק סע רָאנ יװ ,רעמ טשינ .דנַאטשלױאוו ןטסערג ןטימ

 ןוא ימ ליפיוזַא טימ טָאה ןיילַא ליומ סָאד ,יז עכלעוו ,ןלַאעדיא עטקידערּפעג עלַא

 סיפ ןוא טנעה יד ּפָא ךיז ןגָאז --- ,טרימַאלקָארּפ ךעלרעייפ ןוא ןייש ױזַא ,רעטַאמ

 -ַאב טייהשטנעמ יד טרעוו םורַא-ױזַא !ןריפוצסיוא ץלַא סָאד ,השעמה ילכ יד סלַא

 ,גנולפייווצרַאפ ןוא טנלע ןיא ןעקניז טביילב ,ןטוג ןוא םענייש םעלַא ןופ טביור

 טבעלרעד סָאװ ,עילפנ ַא ןופ לרוג םעד ןבָאה רענעלּפ ןוא ןעיידיא עטסנעש יד ןוא

 . . . ןייש רעקיטכיל רעד ףיוא ןעמוקוצסיױרַא טשינ

 -כרוד-ףיט ןוא סעדער-עיצַאטיגַא לפיוו ,טָא !טשינ ןלעפ ייז ? ןליּפשייב --

 טגײלעגקעװַא ץלַא ןיוש טָאה ליומ סָאד ,יז ,ןטסעפינַאמ עדנַאגַאּפָארּפ עטכַארטעג

 -ןשטנעמ ןוא טייקכעלרעדורב-רעקלעפ ,גנונפַאװטנַא ,םולש יוװ ,ןכַאז עּכלעזַא תבוטל

 ליפעג ערַאטינַאמוה סָאד טקעוװעג ןיוש יז טָאה תופיסא לפיוו ףיוא ! טפַאשטניירפ

 ןיוש טָאה יז לָאמ לפיוו ; "ךמע ךיחָא יחו; ןרַאפ ,רעדורב ןעמערָא ןרַאפ ןגרָאז וצ

 ,לַאעדיא םעד תבוטל ץנעי ןוא סָאד ןָאט ןגעוו טדערעגסױרַא ךיז ןופ לַאג יד שממ

 ,ךיז טכַאד . . . עטקירדרעטנוא ןוא עטקינײּפעג יד תבוטל ,לַארָאמ רעד תבוטל

 ,ןופרעד תוציחנ סָאד ןיוש ןעייטשרַאפ עלַא ,טושּפ ןוא רָאלק ױזַא זיא ץלַא סָאד זַא

 !םעדיוב ַא םעלַא ןופ טרעוו ,ןָא טשינרָאג ךיז טביוה -- ןריפסיוא םוצ סע טמוק רָאנ

 ןוא טנעה עשינַאּפַאי ,ןגָאז רימָאל ,לשמל ,ןייג וצ ןעמוק ןלָאז סע זַא ,קיטכיר זיא

 עזָאלצוש ןרידרַאבמָאב ןלעטשקעװַא ךיז ןוא עניכ ןייק ץעגרע ןרישרַאמקעװַא ,סיפ

 רעטנוא ןביירש ,טנעה עשירָאטסינימ יד ,ייז ?רעדניק ןוא ןעיורפ ןופ תושפנ

 ןביוא ןופ ןענעּפָאװַאב סיפ ןוא טנעה יד ךיז ןעמענ לַאטנעמָאמ ןוא ןעגנונדרָארַאפ

 ןעילפ ,טעיַאמשרַאפ םורַא לייוורעד ןפיול ןטַאמָאלּפיד עסיורג יד ןוא ,ּפָארַא זיב

 ךָאד טמַאטש ץלַא . . . רעקלעפ יד ןשיווצ האנש-האנק קידנכַאמנָא ,קירוצ ןוא ןיהַא

 רעייז סָאװ ,םעד ןופ ךוּפיה עמַאס םעד רדסכ ןעוט עכלעוו ,סיפ ןוא טנעה יד ןופ

 . . .!טדער ליומ ןגייא

 ןענעפע םוצ טמוק סע ןעוו :ליּפשייב רעכעלגעטיגָאט רעדנַא ןַא זיא טָא ןוא

 -- ,רעדורב ןעמערָא ןרַאפ הבוט ַא ןָאט וצ טירט ַא ןלעטש רעדָא ,רעטסייט םעד

 סָאװ ,םעדצָארט ,טעּפמיק ןיא סיפ ןוא טנעה ערעייז קעװַא םיריבג יד טפָא ןגייל
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 ןגעו טנשרדעג קיטפַאז ןוא ןייש ױזַא גנַאל טשינ טשרע טָאה ליומ ןגייא רעייז
 !תועבגו םירה טגָאזעגוצ ייז ןבָאה ןצפעל ערעייז טימ ןוא ;ףליה רעכעלרעדורב

 ןופ תונמחר ןוא רשוי ןופ טייקנבַאהרעד רעד ןגעוו םיברב ןענעשרד ןכָאנ טפָא רָאג

 רעטייוו ןענייז ןוא השעמ-ילכ יד סיפ ןוא טנעה יד ןעייג ,רסומ ןוא טייקיטכערעג

 , . . !ןטײקנברָאדרַאפ ןוא תועשר ,תוואת עלַא ןיא קסוע

 -רַאפ רעמ טשינ ךיא ןעק טײקנברָאדרַאפ ןוא ביור ,תועיבצ ןוא רקש עצנַאג סָאד

 ױזַא -- !טכירעג ןכיוה ןופ לייטרוא םוצ רעביא ךַאז עצנַאג יד ביג ךיא ןוא ןגָארט

 ,טקידנערַאפ שיטעטַאּפ ליומ סָאד טָאה

 לָאמַאטימ ןבָאה עלַא ,לַאז ןרעביא טגיילעצ ךיז טָאה רַאמשָאק רערעווש ַא

 ,גנוקידלושַאב רעדנקירדרעד רעד ןופ טײקמַאזיורג עצנַאג יד טליפרעד

 ךיז וויסלואוונָאק ןוא טרעטיצעג טייצ עצנַאג יד ןבָאה עכלעוו ,סיפ ןוא טנעה

 ךיז ןעמונעג ןוא רעטרע ערעייז ןופ טלעטשעגפיוא ךעלדנע ךיז ןבָאה ,ןפרָאװעג

 : ןושלה הזב ,ןקידייטרַאפ ץרוק

 !זנוא טלעפַאב ןעמ סָאװ ,םעד ןופ רעריפסיוא יװ ,רעמ טשינ ןענייז רימ ---

 עיירטעג רימ ןענייז רעבָא רַאפרעד ,טדער ליומ סָאד יו ,שרעדנַא ןעוט רימ ,תמא

 זנוא ףיוא טשינ !ץרַאה סָאד --- רעריגער ןטסכעה רעזנוא ןופ ןליוו ןופ רעריפסיוא

 טשלעפ -- ,ןשלעפ ביוא .תועיבצ ןוא רקש ןגעוו גנוקידלושַאב יד רעבירעד טלַאפ

 עיירטעג ןענייז רימ ןגעקַאד ! ץרַאה ןופ ןוויטקעריד יד טיירדרַאפ ןוא ליומ סָאד רָאג

 --- דימלתה ירבדו ברה ירבד; !ץרַאה סָאד -- רעבעג-לעפַאב רעזנוא ןופ רעריפסיוא

 "?םיעמוש ימ ירבד

 ,טכירעג םעד ןדלָאמעג ןוא ,ליומ סָאד טרָאװ סָאד ןעמונעג טָאה ףיורעד דלַאב

 ַא ןעגנערבוצסיורַא טשינ ידכ ,ןעגנורעלקרעד עקידרעטייוו ןופ ךיז טגַאזטנַא יז זַא

 . . . ץרַאה ןטימ טקילפנָאק םעיינ

 יד סָאװ ,טכירעג םוצ גנודלעמ ַא ןבירשעגנָא טנעה יד ןבָאה ךעלקילבנגיוא

 יד ,ייז סָאד -- ,שיטירעטכיר םוצ ןגָארטעגוצ דלַאב קילייא עקַאט ןבָאה סיפ

 ןרעוו ןגָארטעגסױרַא טעװ סָאװ ,לייטרוא ןדעי ןעמענוצנָא ךיז ןגַאזטנַא עטגָאלקעגנָא

 , . . גנוקידלושַאב רעד ןופ דצ סלַא ,ליומ סרעטכיר ןכרוד

 טעמכ ןוא ,ליומ סָאד ,ןירעגָאלקנָא יד ןעגנורּפשעגפיוא רעדיוו ךָאנרעד זיא

 ןבירשעג ,לייטרוא ןדעי ןעמענוצנָא ךיז טגַאזטנַא יז סָאד ,ןדלָאמעג קידנעיירש

 | . . . טנַאה ַא סרעטכיר ןכלעוו ךרוד

 ךָאנ .עטריצילּפמָאק-טסכעה ןוא ערעווש ַא ןרָאװעג אליממ זיא עיצַאוטיס יד

 -רעד ןוא ןעמוקעגסױרַא רעטכיר יד ןענייז רעמיצ רעייז ןיא גנוטַארַאב רעצרוק ַא

 ןגעקַאד ןוא ,לייטרוא םענעבירשעג ַא סיפ ןוא טנעה עטקידלושַאב יד וצ טגנַאל
 .ךעלדנימ לייטרוא ןבלעז םעד ןדלָאמעג ,ליומ סָאד ,דצ-סגנוקידלושַאב םעד

 :ױזַא טעטיולעג טָאה לייטרוא רעד ןוא

 "רעטכיר רעזנוא טימ םכסה ןיא ןוא ,טייקיטכערעג רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ---

 --- :ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ,ץרַאה רעזנוא ןופ םיטש רעד וצ קידנרעהוצ ךיז ןסיוועג
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 ייברעד .עטעדנירגַאב ןוא עתמא סלַא טנעקרענָא טרעוו גנוקידלושַאב םצע יד;
 סָאד ,גנוקידייטרַאפ רעד ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא טכירעג סָאד ךיז טלעטש רעבָא
 ךעלקריוו ןריפ ייז לייוו ,קידלוש רַאפ ןרעוו טנעקרענָא ןפרַאד עטגָאלקעגנָא יד טשינ

 ןרעװ טפרַאדעג רעבירעד טלָאװ טלייטרוארַאפ .ןלעפַאב ענעבעגעג יד סיוא רָאנ
 ףיורעד טנעקעג טשינ טכירעג סָאד טָאה ךָאד --- ,ץרַאה סָאד ,רעבעג-לעפַאב רעייז
 םענעגייא רעזנוא טימ הריתס ןיא ןעוועג רעדיװ טלָאװ סָאד לייוו ,ןסילשטנַא ךיז
 , . . *ץרַאה ןגייא רעזנוא ןופ םיטש רעד טימ ןוא ןסיוועג
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 ןופ ענייא .ןפָארטעגפיונוצ םידדצ יד ךיז ןבָאה ,טכירעג ןופ ןײגסױרַא םייב

 רעד וצ טקערטשעגסיוא ךעלטניירפ ךיז טָאה ,טנַאה עטכער יד ,עטגָאלקעגנָא יד

 ןַא טימ טרעפטנעעגּפָא קידנגיונרַאפ טָאה ,ליומ סָאד ,יז סָאװ ףיוא ןירעגָאלקנָא

 ; ןגָאז-וצ -ױזַא ,רומאל ,טגָאזעג ייברעד ןוא ,טנַאה רעד ןיא שוק ןטנַאגעלע

 ,טציווש ןעמ ןוא טעברַא ןעמ !לרוג סנדייב ערעזנוא זיא ױזַא ,רעדורב ָא --

 רעד ןָא ץלַא סָאד ןוא ןקיליײה םעלַא ייב ךיז טרעװש ןעמ ןוא טנשרד ןעמ ןוא

 . . .!ָאטשינ רָאג ייברעד זיא ץרַאה סָאד ,ץרַאה ןופ גנומיטשוצ

 ,לביב-ץיטָאנ ןופ לטעלב ַא ןסירעגסױרַא ףיורעד טָאה טנַאה עטגָאלקעגנָא יד

 ריא קידנגיילוצ ,ןירעגָאלקנָא רעד טגנַאלרעד סע ןוא ,רעטרעוװ רָאּפ ַא ןבירשעגפיוא

 ,ליומ םוצ רעגניפ ַא טערקסיד ייברעד

 ; ףרַאש ןוא ץרוק ןבירשעג ןעוועג זיא טרָאד

 רעלופ רעד זיא סָאד ,ץרַאה לציּפ ַא ןָא ןָאטעג ךיוא ןרעו םישעמ ערעזנוא --

 ןוא ,זָאלצרַאה ןענייז ןגנואוט עלַא עניימ ןוא זָאלצרַאה ןענייז דייר עלַא ענייד .תמא

 . . . ץרַאה סָאד טלעפ סע לייוו ,דמעמ ןקידעגָאלק ַאזַא ץלַא סָאד טָאה רַאפרעד

 :ןָאטעג-רעטיצ ַא ןיילַא ץרַאה סָאד טָאה טנעמָאמ ןקיזָאד ןיא טשרע

 ךָאד גיײל ךיא ?רעקידלוש-טּפױה רעד עקַאט ןיילַא ךיא ןיב רשפא ןוא ---

 ןָאטוצּפָא סיפ ןוא טנעה יד ךָאד קיש ךיא ןוא ליומ ןיא רעטרעוו עשלַאפ יד ןיירַא

 ץרַאה ַא זַא ,ןרַאנּפָא טשינ סיוועג ךָאד ךיז רָאט ןײלַא ךיא . . . סעזייב סָאדלַא

 , . .!טשינ ץרַאה ןייק רָאג ךָאד סע זיא שלַאפ זיא

? 1 ? 
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 הליגמ רעמלעכ יד

 (השעמ-םירופ ַא)

 א

 ןוא להקה שאר -- עקשָאי ןופ ןטייצ יד ןיא ןעוועג זיא סע ןוא --- ימיב יהיו

 ,תוכלמ ןייז ןופ רָאי ןטירד ןפיוא ,לָאמ ןייא טָאה ,םלעכ ןיא אשידק הרבח ןופ יאבג

 טָאה רע .טבש שדוח שאר ברע םוא ,אשידק הרבח רעד רַאפ הדועס ַא טכַאמעג

 טסעפינַאמ ַא ןוא טָאטש רעד םלעכ ןופ ןענַאטרעטנוא ענייז עלַא ןטעב טזָאלעג

 -ױשרעּפסנַאמ עלַא וצ טסואווַאב ןייז לָאז סע ,עודי יוהלק --- : ןבעגעגסױרַא רע טָאה

 ףיוא רָאי יירד עלופ ,םשה ךורב ,ןיוש ץיז ךיא יוװ ,תויה ,םלעכ טָאטש רעד ןופ ןענ

 ואוו ,םלעכ טָאטש רעד ןופ אשידק הרבחד יאבג ןוא להקה שאר ןופ הכולמ אסכ ןיימ

 ןדירפ ןוא ור ןיא בָארגַאב ןוא ףָאש עניימ הוולש ןיא ןוא תחנ ןיא רעטיפ ךיא

 רעבירעד ןכלו .ךלמה דיכ הדועס ַא רעבירעד ךיא ךַאמ ,םיתב-ילעב ערעזנוא

 ןבָאה סָאװ ,םלעכ טָאטש רעד ןופ ןענױשרעּפסנַאמ עלַא הדועס רעד וצ ןעמוק ןזומ
 רָאנ ןלָאז ןבוטש יד ןיא ןוא .ןענווַאד םייב םיתילט ןגָארט ןוא ,טַאהעג הנותח ןיוש

 ןייז טוג םיא טעװ ןרעהוצ זנוא טעװ סע רעװ .רעדניק ןוא םירוחב ,רעבייוו ןביילב

 ,לעפַאב רעזנוא ןקינעּפשרעדיװ טעוו סע רעוו ןוא ,טלעוו רענעי ןוא טלעוו רעד ףיוא

 רעד ןופ שילָאּפ ןיא *אנוקק רעד טימ ןרעוו טפָארטשַאב גנערטש ןוא טרַאה טעװ
 *! ןמאו ןמא ,לוש

 טעמכַאיעצ ןפָאלעגסױרַא ןענייז םישמש-הלהק יד -- םיפוחד ואצי םיצרה

 םעיינ םעד ןפורסיוא ןוא םיתב-ילעב רעמעלעכ יד ןופ סנדָאל יד ןיא ןּפַאלקנָא

 ריעהו ,ןבעגעגסױרַא ןרָאװעג זיא לעפַאב רעד --- הנתנ תדה .להקה שאר ןופ לעּפַאב

 -ַאב ןוא טיירפרעד ךיז ןבָאה םיתב-ילעב רעמעלעכ יד ןוא -- החמשו הלהצ םלעכ

 ,סעװַארטָאּפ עקַאמשעג סעקשָאי קידנטרַאװּפָא ,ענילס יד טקעלעג סנטייצ

 .ב

 ןעניגרַאפ טנעקעג טשינ ןטש רעד סע טָאה -- םכותב בציתהל ןטשה םג אביו
 ןיא טלעטשרַאפ ךיז רע טָאה ,החמשו החונמ ַאזַא םיתב ילעב ענייז טימ ןעקשָאי

 יד תעשב ןוא .אשידק הרבח ןופ סעט'יאבג ,סענעדיי עכעלטע ןֹופ טלַאטשעג
 עסיורג יד ןיא ןעקשָאי ייב ןסעזעג ןענייז שארב בר רעמעלעכ ןטימ םיתב-ילעב
 א ןפורעגפיונוצ ייז ןבָאה ,שיפ יד טימ סעקלוב יד רעביא טציוושעג ןוא ןבוטש
 ןיציבר רעד וצ ,טָאטש רעד םלעכ ןופ סענעדיי ןוא רעבייוו עלַא ןופ הפיסא עסיורג
 עקירעביא עלַא טימ בוטש-ןיד-תיב עסיורג יד ןעמונרַאפ ןבָאה ייז .ןיירַא בוטש ןיא
 יודע --- :ןגָאז ױזַא ,לוק ךיוה ַא טימ ,עלַא וצ ןָאטעג ןבָאה סעט'יאבג יד ןוא ,ןבוטש
 ,סענעדיי ןוא רעבייוו ,זנוא טוט ,טסואווַאב ןוא עודי זיא ,סענעדיי ןוא רעבייוו ,ךייא
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 -רעּפסנַאמ יד ,המודבו לשמל יו ךיילגוצ ,ןענױשּפָא טשינ ךיוא תומה ךאלמ רעד

 ...ןעניוש

 בוטשיןיד-תיב רעסיורג רעד ןיא רעמָאיעג ןוא ןייוועג ַא ןרָאװעג זיא סע ןוא

 ןעמונעג ןבָאה סענעדיי ןוא רעבייוו עלַא .ןבוטש ערענעלק עקירעביא עלַא טימ

 טימ טליפעגנָא ןרָאװעג ןענייז ןבוטש יד .רעזענ יד ןציינש ןוא רעכוטרַאפ יד ןּפעלש

 ףדער רעטייו טנעקעג טשינ ןוא טנייועגטימ ןבָאה סעט'יאבג יד ךיוא .ןרערט

 :טצכולשעגסױרַא ַא םַאביײה יד לסיז טָאה ןענייוו ןוא ןגָאלק העש ַא ךָאנ 'טשרע

 -עג ליפיוו !ןענױשרַאּפסנַאמ יד יו רעמ ךָאנ ךָאד ןברַאטש רימ !זנוא זיא ייוו, ---

 רעמ ךָאנ ךיז טָאה רעבייוו םלוע רעד *! טלעוו רעד ןופ טייהרעגנוי ןעייג סנירעניוו

 העש ַא ךָאנ ןוא .ןטלָאּפשעג ןעלמיה יד שזא טָאה סע זַא ,טרעמָאיעצ ןוא טגָאלקעצ

 לוק קידנענייװ ַא טימ ןעמַאזצ עלַא רעטייוו סעט'יאבג יד ןבָאה ,ןגָאלק ןוא ןענייוו

 רקיע רעד ןוא רענעמ יד יוװ ,סיוא רעמ ךָאנ ןברַאטש רימ ,ָאי; --- : ןגָאז ןָאטעג

 ןצנַאגניא טלָאװ ,הוח עבָאב-רעטלע רעזנוא טשינ ןעוו זַא ,ןסעגרַאפ טשינ רימ ןרָאט

 יאבג ןייק ןעוועג טשינ טלָאװ עקשָאי ןוא ,ןעוועג טשינ טלעוו רעד ףיוא טיוט ןייק

 ןעמעשרַאפ וצ ױזַא רעבייוו ,זנוא סע טמוק עשזיסָאװרַאפ ָאט ,אשידק הרבח רעד ןופ

 | *? ןכַאמ וצ טשינ הדועס ערעדנוזַאב ןייק זנוא רַאפ ןוא

 ,םרַאילעג ןוא יירשעג סיורג ַא ןרָאװעג זיא סע ןוא --- !הלודג הקעצ יהתו

 ַא טימ טרעמָאיעג ןוא ןגירשעג ןוא טדערעג ןבָאה עלַא ,רעדליּפעג ןוא למוטעג

 ןעקשָאי ןעד סע טָאה רעװ ןוא; --- : ןגָאז וצ ױזַא ,לוק ןפיוא ךיוה ןוגינ ןקידנענייוו

 רעגיווש ןוא בייוו סעקשָאי ?רעבייוו ,רימ טשינ ביוא ,הדועס עצנַאג יד טיירגעגוצ

 -עג ,טערָאּפעגמורַא ךָאו עצנַאג ַא ךיז ןבָאה ןדיימ ענעסקַאװרעד ענייז עלַא טימ

 ,שיפ יד ייב קרַאמ ןיא ןוא ,זדנעג ןוא סעקשטַאק יד ייב ןרופ יד ןשיווצ ךיז ןסיוטש

 טכָאקעג ןוא ןשיילפ ײלרעלַא ןצלַאזעג ,ןרעדעפ טקילפעג ,טעװערָאהעג ,טּפעלשעג

 ןעגנַאלרעד ןוא ןטסניד יד יוװ טרָאד ייז ןעייטש טציא ןוא םינדעמ-ילכאמ ינימ עלַא

 יד ,יײז ןטלָאװ ,לכש שירק ַא טַאהעג ןטלָאװ ,רעבייו ,רימ ןעוו !שיט םוצ ץלַא

 ךיז ףיוא טזָאלעג ןיוש גונעג ! הדועס ןייק טשינ ןוא ,גייפ ַא טַאהעג ןענױשרעּפסנַאמ

 רעייט יו ןסיוו ייז ןלָאז ! םיתב ילעב רעמעלעכ יד ,לכש ןענרעל ייז רימָאל ! ןטערט

 *! טליג ןרָאק

 -עגנָא טָאה יז יו ױזַא ןוא --- רעבייוו יד וצ טגָאזעג ןיציבר יד טָאה --- רמאתו

 סָאד ,ןײלַא ךָאד טעז ריא, --- : רעוא ןַא ןיא יו ליטש ןרָאװעג זיא ןדער וצ ןביוה

 רעד ןיא רימ ןציז ,ןליוו רעבייוו ןעוו טָא .קידלוש ןיילַא םעלַא ןיא ךיז ןענייז רימ

 רע טעװ ,ןעמוקקירוצ טעװ בר רעד זַא ןוא ,טריפ ןיציבר יד ןוא בוטש ןיד-תיב

 רָאנ טעוו ריא ןעוו ,רעבייוו עשז שרעה !ןיירַא ךיק ןיא ןייגניידַא הליחמב ,ןזומ

 ןיוש ךימ בָאה'כ ,טשינ טַאש !תולאש ןגערפ רימ וצ ןעמוק ריא טעוװ ,ןלעװ ןיילַא

 טעװ בר רעד ןוא בר ןייז ךיא לעװ .תולאש עלַא ןענעקסּפ ןיוש ןעק'כ !טנרעלעגסיוא

 הרבח ענדָארעמַאס יד ןוא להקה שאר ןרעוו טעװ בייוו סעקשָאי ןוא ! ןיציבר ןרעוו

 יד יאדװַא ךָאד טסייוו ריא ןוא םלעכ ןייק םירוּפ דלַאב טמוק טָא .עט'יאבג-אשידק
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 -סנַאמ יד יו טוג ױזַא !ןסייוו רימ ! ןסייוו רימ :ןעיירש עלַא) ,םירוּפ ןופ עטכישעג

 טעװעטַארעג ןוא ן'יתשו בילוצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה הריזג עצנַאג יד יו (! ןענױשרַאּפ

 ןצנַאגניא רָאג טלָאװ רעבייוו יד טשינ ןעוו .הכלמה רתסא קנַאד ַא ןרָאװעג רימ ןענייז

 ןייק ןשַאט-ןמה ןייק טשינ ךיוא ןוא טלעװו דעד ףיוא םירוּפ ןייק ןעוועג טשינ

 ןצנַאגניא ךָאד סע זיא . . . סעברַא ענעטָאזעג ןייק ןוא ךעלּפערק ןייק ,ןעלדָארטש

 ,ייז ןוא ןעלזייא יד יו םילכאמ עלַא ייב רימ ןעווערָאה ףוס םוצ ! בוט-םוי רעזנוא

 יד ןיא טקעטשרַאפ ןענייז רימ ! שיט םייב ןָאנבױא טיירב קעװַא ךיז ןצעז ,רענעמ יד

 רימָאל ? ױזַא רׂשוי ַא סע זיא ! ןטיירג םוצ ןעמוק ייז ןוא ,וצ ייז ןעגנַאלרעד ןוא ןכיק

 ךיז רימ ןלעו בוט םוי רעזנוא זיא סע ,עיצולָאװער יד ןבױהנָא ןָא םירוּפ ןקיטנייה ןופ

 ןטײרגנָא ןיײרַא ךיק ןיא ןייג ,ןעניױשרעּפסנַאמ יד ,ייז ןלָאז ןוא .שיט םייב ןָאנביױא ןצעז

 יד ַאה ? דעבייוו ,ףיורעד ריא טײטשַאב .ןכַאז עקיד'מירוּפ עטוג עלַא ןעגנַאלרעד ןוא

 ןופ םרַאילעג ןוא יירשעג ַא ןרָאװעג זיא -- !ןעײטשַאב רימ !ןעיײטשַאב רימ --

 .טרעטיצעג ןבָאה טנעוו יד זַא ,ןטייז עלַא

 -תילט ןקיד'תבש ןופ טּפעלשעגסיױרַא ןיציבר יד טָאה -- !ןינק-לבקמ ס'טייז ---

 לבקמ סיוטשעג ןוא ּפוטשעג ַא ןרָאװעג זיא סע ןוא ,לטרַאג עבָארג סבר םעד קַאז

 ַא ךרוד יוװ תודע ןַא ןעוועג זיא ,שיט-ןיד-תיב רעסיורג רעטלַא רעד ,ןייז וצ ןינק

 רעשירעבייוו רעד ףיוא ןעוועג ןינק לבקמ טנעה עשירעבייוו עלַא ןבָאה העש עבלַאה

 שדוח םעד ,שדוח ןטפלעווצ םעניא גָאט ןצרעפ ןכערבוצסיוא טָאה סָאװ ,עיצולָאװער

 .רדא

 !חילצמ טייז ןוא טסעפ ךיז ס'טלַאה ! הטלחה רעזנוא טקנעדעג ,םייהַא ס'טייג --

 יד טָאה -- !רתסא רעטומ רעזנוא וצ יװ ,סנ ַא ןעשעג זנוא לָאז םירוּפ ןקיטנייה

 ,טשטנעבעג ןוא טגָאזעגנָא ןיציבר

 .טרעפטנעעג רעבייוו עלַא ןבָאה --- ! יאוולה ,ןִמָא ---
 ןופ קירוצ ןעוועג רענעמ יד ןיוש ןענייז ,ןעמוקעג םייהַא ןענייז רעבייוו יד ןעוו

 רעבייוו יד ,ךיק רעד ןיא שמש ןטימ טרַאװעג ןיוש טָאה בד רעד ךיוא ,הדועס רעד

 ,בוטש-ןיד-תיב ןייז ןופ ןײגסױרַא ןלָאז

 ,טכַאנײב טעּפש ןעמוקעג םייהַא ןענייז רעבייוו יד ןעוו ןעוועג זיא'ס ןוא --- יהיו

 יונעג ץלַא ייז ןבָאה ,ןעוועג סע ןענייז ייז ואוו טגערפעג ייז ןבָאה רענעמ יד ןוא

 ןסָאלשַאב טָאה'מ ץלַא סָאװ ןוא טדערעג טָאה'מ סָאװ דייר יד יװ ױזַא ,טלייצרעד

 ,בוטשיןיד-תיב ןיא בר םייב

 רעטיב ןדָאװעג ייז זיא ,טרעהעג סָאד ןבָאה רענעמ יד יו ױזַא -- םעמשכ

 ןבָאה ייז ןוא ,הרושב רעטכעלש רעד ןופ ןגיוא יד רַאפ רעטצניפ ןוא ליומ ןיא

 .טכַאנ עצנַאג ַא ןפָאלש טנעקעג טשינ ןוא טרעיורטעג

 ןביוהעגפיוא ךיז טָאה תיבה לעב רעמעלעכ רעדעי ןוא -- רקובב ומיכשיו

 יירשעג ַא ןרָאװעג זיא טרָאד ןוא ןיירַא שרדמה:תיב ןיא ןעגנַאגעג ןוא ידפ ץנַאג

 זַא ,להקה שאר םעד ןעקשָאי טימ בר םוצ ןגירשעג טָאה להק ץנַאג .םרַאילעג ןוא

 ,דימו ףכית ןבילבעג זיא'ס ןוא .הריזג רעטכעלש רעד ןופ ןייז ליצמ ייז ןלָאז ייז
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 עסיורג יד ןייז לָאז סע ןעוו ןרעלקַאב וצ ידכ ,הפיסא ןַא ןכַאמ וצ זַארַאז-דלַאב

 עקיטכיר יד ןכַאמ לָאז ןעמ יצ ,ןייז בשיימ ךיז ןעמ לָאז ריא ףיוא סָאװ ,הפיסאי

 ,..הריזג עקידעיורט יד ןדנעװאוצּפָא תוצע ןכוז ןגעו ,הפיסא

 לָאז'מ ןבילבעג זיא'ס ןוא .תופיסא טימ ןעוועג לופ טבש שדוח רעצנַאג ַא זיא |

 ןטסַאפ םוצ קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ ןדעי ןכַאמ םירוּפ זיב רדא שדוח שאר ןופ

 ןענעייל ןוא תוחילס ןגָאז ךיוא ,רעייא עקידכעלייק ןוא ׁשַא טימ לגייב ןסע ןוא

 .הריזג עכעלקערש יד טָאטש רעד םלעכ ןופ ןָאטוצּפָא ידכ ,"לחיו;

 םלעכ ןייק ןעמוקעגנָא םירוּפ רַאפ געט יירד ןענייז'ס ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא = |

 יז ייב רענייק טָאה ,ךעל'הליגמ ןוא סרעגערג ,סרעּפַאלק-ןמה ןופ סרעלדנעה יד

 ,ןפיוקרַאפ וצ תוניק ןעגנערב ןרָאפקירוצ ןסייהעג ייז טָאה'מ ,ןפיוק טלָאװעג טשינ

 -רעד ןבָאה םיתינעת עקיד'רדסכ יד ןיא עטרעצרַאפ ,םיתב ילעב רעמעלעכ יד

 ,ייז ףיוא טמוק סָאװ סטכעלש עצנַאג סָאד טלייצ

 ןוא דעגולק ַא רענייא רעלדנעה-סרעגערג יד ןשיװצ ןענופעג ךיז טָאה ,ונ

 סטפורק -- :ןגָאז ױזַא םיתב ילעב רעמעלעכ יד וצ ןָאטעג רע טָאה ,ןַאמ רעװַארב

 ךיוא ךימ טפור ןוא הפיסא עטצעל יד ,הליגמ רעד ךָאנ ףכית ,טכַאניײב טנייה ךָאנ

 ןעװעטַאד וצ ךייא למיה ןופ חילש ַא ןיב ךיא זַא ,ןעז ריא טעװ ,הפיסא רעד וצ

 "! הרצ רעייא ןופ

 םעד ךיוא ןפורעג ןוא הפיסא ןַא לָאמַא ךָאנ טכַאמעג .ןָאטעג ױזַא ייז ןבָאה

 .רעלדנעה-רעגערג םעד ,עישומה ךאלמ

 -פיונוצ ךיז ןענייז םיתב-ילעב רעמעלעכ עלַא ןעוו ,ןעוועג זיא'ס ןוא --- יהיו

 רימ טגָאז; -- :טגערפעג ייז די רעדמערפ רעד טָאה ,הפיסא רעד וצ ןעמוקעג

 *? ןבוטש ערעייא ןיא ןעלגיּפש ריא טָאה יצ ,םיתב-ילעב רעמעלעכ

 -סױא רעמעלעכ עלַא ןבָאה -- !רימ ןבָאה יאדװַא ?זיא סָאד הלאש ַא --

 "נָא ידכ ןעלגיּפש וצ ךיז ביל טָאה זנוא ןופ רענייא רעדעי -- םר לוקב ןגירשעג

 ,להקה שאר רעד ,עקשָאי טעװעסַאבעגוצ ץלָאטש טָאה -- !ןשטנעמ ןגולק ַא ןקוקוצ

 טימ ןוא ןסַאלעג ,טגָאזעג דיי רעדמערפ רעד טָאה -- ,ױזַא ביוא -- ןכ םא --

 ףכית זומ ,ןבעל לָאז בר רעד :הצע עקיטכיר יד ךייא רַאפ ךיא בָאה -- שאר"דבוכ

 יד ןוא ,טָאטש ןיא ארתאד ארמ ךָאנ זיא רע ןמז לכ ,טכַאנ רעקיטנייה ךָאנ ,דימו

 םרח ַא טימ ןייז רזוג רע לָאז ,תונבר סָאד טּפַאכרַאפ טשינ ךָאנ טָאה 'יחת ןיציבר

 טָאטש רעד ןופ םיבשות עלַא ןזומ םירוּפ ןופ החמש רעד דובכל זַא ,רוסיא ןוא

 ןוטנָא ןלָאז רעבייוו ונייהד ןוא ןלעטשרַאפ ךיז ירפ רעד ןיא דלַאב ןגרָאמ םלעכ

 אלע ןופ רוסיא רעד .רעדיילק עשירעבייו -- רענעמ יד ןוא םידגב עשירענעמ

 ןעמ ןעוו ,םירוּפ םוא לח טשינ ךָאד זיא טרעקרַאפ ןוא "השא תלמש רבג שבלי

 ןבָאה ןגרָאמ ןיוש ןלעוװ עלַא זַא ,אליממ ןוא ..."אוה .ךופהנוג םעד ןייז םייקמ ףרַאד
 ןריפוצ רעבייו עלַא ריא טלָאז ,םירוּפ דובכל טלעטשרַאפ ןוא טדיילקעגרעביא ךיז

 יד ,סע טנעז ריא ןוא רענעמ רָאג ןענייז יז סָאד  ,ןזײװַאב יז ןוא ןעלגיּפש יד וצ

 ...!ךייא וצ עקַאט ךָאד רעהעג הלשממ יד ןוא רעבייוו
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 רעמעלעכ עלַא וצ ןרָאװעג ןלעפעג-ליואוו דייר ענייז ןענייז --- וירבד בטיו

 ץנַאג ןיא ךָאנ ןעמ טניפעג ,הזכ אצמנהק-- :טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא םיתב-ילעב

 רע זיא סָאד רָאנ ,שרעדנַא טשינ ?דיי רעדמערפ רעד יװ םכוחמ םכח ַאזַא םלעכ

 ..."ומצעבו ודובכב איבנה והילא ,ןײלַא

 עישומה ךאלמ םעד טָאה'מ .רעמעלעכ יד ייב החמשו ןושש ןרָאװעג זיא'ס ןוא

 טפיוקעגסיוא ןיוש טָאה'מ זַא ןכש לכמ ןוא הצע רעגולק ןייז רַאפ טשוקעג טושּפ

 ןגָאזנָא ןפָאלעגסױרַא םישמש יד ןענייז דלַאב .הרוחס-םירוּפ לסיב ןייז טלעג טוג רַאפ

 ןגרָאמ זַא ,בר ןטימ להק ןופ הנקת רעיינ רעד ןגעוו ןבוטש רעמעלעכ עלַא רעביא

 ןלעטשרַאפ ךיז ,רוסיא ןַא טימ םרח ַא רעטנוא ,םלעכ ץנַאג זומ ,ירפ רעד ןיא םירוּפ

 ,ןידכו תדכ ,ןרעיײלשרַאפ ןוא

 טלעטשרַאפ ךיז ןוא ןָאטעג ױזַא ירפ רעד ןיא םירֹוּפ ןבָאה עלַא ןוא -- ןכ ושעיו

 טָאה בר רעד .ןענױשרעּפסנַאמ רַאֹּפ רעבייוו ןוא רעבייוו רַאפ ןענױשרעּפסנַאמ

 ןָאטעגנָא רע טָאה ןיילַא ןוא ןקעטש ןטימ קעדָאּפס םעד ןיציבר רעד ןבעגעגקעווַא

 ךיז ןבָאה םיתב-ילעב עלַא טימ עקשָאי ךיוא .ביוה ןטימ דיילק קידתבש ריא

 םוצ ןעמונעג ךיז טָאה ענעדיי ַא זַא ןוא .םישובלמ עשרעבייוו יד טימ טשיוטעג

 רעטלעטשרַאפ רעד טָאה *עיצולָאװער עשירעבייווע יד ןעמ טכַאמ טנייה זַא ,ןַאמ

 רָאג זיא יז ןוא בייוו סָאד רָאג זיא רע זַא ,ןזיוועג ןוא לגיּפש םוצ טריפעגוצ יז ןַאמ

 טימ רָאנ ,טדערעג טשינרָאג רעבייו עטלעטשרַאפ יד ןיוש ןבָאה ,ונ .ןַאמ רעד

 ןטײרגוצנָא ,ןירַא ןכיק יד ןיא ןזָאלעג ךיז ןוחצנ ןקיטלַאװעג רעייז ףיוא החמש

 ןכלעוו ייב ,שיט םוצ ןָאנביױא ןעגנַאלרעדוצנײרַא ןוא םירֹוּפ דובכל ןכַאז עטוג עלַא

 .י.ןענױשרעּפסנַאמ עטרעיילשרַאפ יד ןסעזעג רעטייוו ןענעז סע

 ןבָאה עלַא .םירוּפ ןכעליירפ ןקיטכיר םעד טַאהעג לָאמ םענעי טָאה םלעכ ןוא

 .רעבייוו יד טיירפעג ךיז ןבָאה'ס ןוא רענעמ יד טיירפעג ךיז ןבָאה סע : טיירפעג ךיז

 םעד קנַאד ַא ץלַא ןוא ,ןוחצנ-לעב םעד רַאפ ןטלַאהעג ךיז טָאה רענייא רעדעי ןוא

 טעװעטַארעג שממ טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ןגולק ןעמערָא םעד -- ?םכחו ןכסמ שיא;

 ,טָאטש עצנַאג יד

 !החמשו הלהצ םלעכ ריעהו

 לכב ךיוא רעבירַא גהנמ רעמעלעכ רעד זיא ,סנ ןופ רכז םוצ ,ןָא טלָאמעד ןופ

 עטשיוטרַאפ יד טימ ןרעיילשרַאפ ןוא ןלעטשרַאפ וצ ךיז םירוּפ ,לארשי תוצופת

 ןיא ךיז טליּפש ןעמ ןוא הליגמ יד ןענעייל טימ םירוּפ טעװַארּפ ןעמ ןוא .םישובלמ

 -- -- !?םידוהיל , זיא'ס ןוא ?עטלעטשרַאפ,

 ט ) ּץ
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 רעטסעװש עניילק יד

 (* "הנטק תוחאא : הלפת רעקידיהנשה-שאר'יברע רעד ןופ גנוטכידרעביא)

 ...הנטק תוחא

 ,לארשי תסנכ יד ,רעטסעוװש עניילק יד

 : ריד וצ ביול ריא ,תולפת עריא ּפָא טכיר

 קנעדעג ,הלחמ ריא ןופ ,רעפעשַאב ,יז לייה

 ,ןייּפ ןוא םירוסי ןופ יז ײרּפַאב

 ! ןייז תוללק יד וצ ףוס ַא לָאז רָאי ןטלַא םעד טימ

 ...םילמ סענב

 ,ריש ריא יז טגָאז ,ריד רַאפ טסַאּפ'ס יוװ ,ןח טימ

 ,ןעז טשינ טסליוו ,ןגיוא ענייד וטסכַאמרַאפ סָאװרַאפ

 ?ןעשעג זיא הלחנ ןייד טימ סָאװ ,טרעטשעצ ןבָאה עדמערפ סָאװ

 ...ךנאצ תא הער

 | ,טגָאירַאפ ןבייל ןופ ,ףָאש ענייד רעטיפ

 ; טגָאזעג "טרעטשעצ; ןבָאה סָאװ ,יד ףיוא ןרָאצ ןייד סיוא סיג

 ,ןטינשעצ זיא ,טצנַאלפעג טסָאה וד סָאװ ,םיוב רעד

 ,ןטילב יד ןטערטעצ ,ןכָארבעצ ןגייווצ יד

 ...ןבילבעג ןענייז סָאװ ,תוריּפ יד ןסירעגּפָא

 ...הלעת יתמ

 ,טלעוו רעד ףיוא סױרַא רעטכָאט ןייד טעװ ןעוו

 ףלעה ,ןעיײרפַאב יז בורג ןופ רעדנואוו ענייד טימ

 ,ןייש רעקיטכיל רעד ףיוא סױרַא הסיפת ןופ ןעגנערב יז

 ,ןיּפ ןוא תולג ריא ,ךָאי ריא ןכערבעצ

 / ...ועבק הליח

 ,טלָאװעג רָאנ טָאה סע רעוו געמרַאפ ריא טּפעלשעג

 ,דלָאג טעװעבַארעג ,טקיטעזעג ךיז חוכ ריא טימ

 -- געט עריא טרעטיברַאפ ,ןסירעצ ץרַאה ריא

 .געוו ןייד ןופ ּפָארַא טשינ זיא יז ,רעפעשַאב טרָאפ ןוא

 ,בירעמ רַאפ טכַאנרַאפ הנשה שאר ברע לוש ןיא טגָאזעג טרעװ הלפת עקיזָאד יד (*
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 ,ןרעגַאב ןוא דיירפ ריא ,ןקרַאטש ךיז לָאז דיל ריא

 ןרערט ןוא םירוסי ,רעצ םעד ןליטשרַאפ

 ,ץנַאט"רשכ ריא ןופ ,הּפוח ריא ןופ גָאט ןיא יו

 .ץנַאלג ןוא טפַאשביל ריא ןרעװ ןייר רעדיוו לָאז

 ...תחנב החנ

 ,דרע רענעגייא רעד וצ קירוצ יז ריפ

 ,טרעגַאב סָאװ ,םעד ןופ טזָאלרַאפ ןעוועג גונעג

 ,סיורג ןוא קיטייצ ,ןביורט ,תוריּפ עריא

 ,זיור עשידיי יד ,טסקַאװ ןוא טילב יז

 --- ןייּפ ןוא תולג ןטילעג ןיוש גונעג

 ! ןייז תוללק יד וצ ףוס ַא לָאז רָאי ןטלַא םעד טימ

 ..ןליגו וקזח

 ,רעצ םעד רבוג טייז ,החמש טימ ךייא טקרַאטש

 .רַאה ןופ גָאזוצ םוצ ,רעפעשַאב םוצ טּפָאה
 גנַאזעג ןוא דיירפ טימ ןריפ ךייא טעוו רע

 ...גנַאג רעדעי טיירב ,ןגעוו יד טכַאמ יירפ

 ,ןביול ןוא ןעקנַאד ןטשרעבייא םעד רימָאל
 ...ןבױהעגנָא ךיז טָאה תוכרב טימ רָאי עיינ סָאד



 ָאדיורב סחנפ

 ,בָארט ןיא ןריובעג
 (1919) ב"ערת

 ,עטיל ןיא ןעמוקענמוא

(1941-1942) 

 .אויױרב ,החּפשמ רעטידתוגסחי רעטמירַאב רעד ןופ סָאטשּפָא ןַא

 רע זיא (עדיל ןבעג) בארט עלעטעטש סםעגײלס ןיא רעגעריובעג ַא

 סלַא .ודָאר ןוט עשומאל פ ךתובישי יד ןיא ןגױצרעד ןרָאװעג

 יירש ףיױא טײצ עיײרפ לסיבַא ןעמונעגקעװַא רע טָאה ןַאמ הבישי

 שיִסקָאדַאטרַא ןִא ,"טרָאװ סָאד רענליװ ןיא סגטסרעמ םוצ ,יירעב

 :.שיליופ ןיא ןזיירק עש'יהבישי יד ךרוד ןבעגעגסיױרט ,טַשלבובָאװ

 'ןב, סיגָטדװעסּפ ןרעטנוא שיאערבעה ןבירשעג ךיױוט טָאה רע .עטיל

 1940 רָאי ןיא ."ךרדב, ןוא "וטכרד, ןלַאררשז יד יא י"לארשי

 ,לטַאש ןבענ עװַארַאש לטעטש שיוטיל ַא ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה

 ןסַאמ יד חעב רע זיא ןעמוקעגמוא .בר ןקיטרָאד ןופ םעדײװ סלַא

 ,1982--1981 ןרָאי יד ןיא ,עטיל ןיא ןדײ ףױא חתוטיחש
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 ָאדיורב סזנּפ

 הלגעילעב לרעב-
 -סָאװטע ץרוק ןייז שטָאכ : םיעבש בורק ןיוש זיא רע זַא ,ןעמ טגָאז לטעטש ןיא

 ,לוק קיטסורב-טנוזעג ןייז ,רילָאק-לסָאר יװ טיור ,םינּפ רעלופ ןייז ,לדרעב ךעלָארג

 ץלַא ןטעברַא סָאװ ,סעציילּפ רָאֹּפ עטיירב ענייז ךיוא יו ,טָארט רערעכיז-טסעפ ןייז

 גנערטש סע ןטלַאה -- לעמ דוּפ ַא ןדָאלסיוא ןוא ןדָאלנָא םייב קידװעליּפש ױזַא

 .רָאי קילדנעצ רָאּפ ַא ייז ןענעקיילרַאפ ,ןגעוו ערה-ןיע בילוצ תועמשמ . . .דוסב

 -נייא ןייא ןיא טלַאה ןוא ,טשינ אקווד סע טנקיילרַאפ ,ןײלַא לרעב ,רע רעבָא

 הנקז יד ! ַאהַא !ןרָאי עקילָאמַא ָאטשינ -- : טייחנגעלעג רעדעי ייב ריד טימ ןהנעט

 רע טוט ןיײרַא ןגיוא יד ןיא ךיילג ריד קידנקוק ױזַא ןוא ...!טנגוי ןייק טשינ זיא

 יברעד טוט ןוא ...!קיצעביז יד דלַאב ?ריא טניימ סָאװ ,ונ -- :גָאז ַא ריד

 ןופ ּפָארַא דלַאב ןיוש :טגָאז רענייא יװ ...ַאנ :טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא קירעיורט

 ..+ קרַאמ

 אקווד רעבָא ,רפס עדוי ןייק טשינ טייוו דיי רעטסָארּפ ץנַאג ַא זיא רע שטָאכ

 ,דיי רעכַאפנייא ןַא ןח ןרעדנוזַאב ַא סעפע וצ םיא טיג ענייז טייקידתוטשּפ יד

 ןייז -- ,רעוש גונעג שטָאכ -- ,רשכ ױזַא טנידרַאפ :ןַאמ רעכעלרע ַאזַא רעבָא

 ןרַאפ יו ,ןשָארג ןדמערפ ַא רַאפ טרעטיצ ןוא ויּפכ עיגיב שממ ,טיורב לקיטש

 עקימורַא יד ןופ םירעיוּפ יד .טייקכעלרע ןייז טימ לרעב עקַאט רע ט'מש .טיוט

 יד ןענייז -- ייז טימ ןתמו-אשמ ןכעלרע ןייז ןופ ןיוש םיא ןענעק סָאװ ,רעפרעד

 -ילדעיװַארּפס, ַא לָאמ ןייא ןיוש זיא סָאד ,ָא -- יז ןגָאז ,"אקרעב/ .םיא רַאפ הרּפכ

 !םענױזַא ןכוז וצ זיא'ס ,"קעדישז רעוו

 רעיוּפ ַא טייטש :ןקרעמ סָאד וטסנעק גָאט-קרַאמ ַא ןיא ,טפָא ץנַאג טפערט

 -רַאפ וצ ,הָאובת רעדָא לפָאטרַאק לקעז ַא טײרגעגנָא זיא ןגָאװ ןפיוא .לרופ ןייז ייב

 רע טרעוװו ףוסל ןוא ךיז טגניד ,לקעז ןיא ןייֹרַא טקוק ,הנוק ַא וצ טייג .ןפיוק

 עטוג, -- *1 לקעז סָאד טגעוװ סָאװ, --- רע טגערפ -- ,"ָאזלַא ,, ,זיירּפ ןטימ הוושומ

 .רעױּפ רעד טרעפטנע -- */ גָאװ עטוג ַא ,רעדורב ,דוּפ ריפ

 ַא סע טװאורּפ ,ןטייז עלַא ןופ לקעז סָאד טכַארטַאב ,הנוק רעד ךיז טשודיח

 רעמ ָאטשינ !ךעלגעמ טשינ ,ןיינ; -- :טלַאפ סולשַאב רעטסעפ ַא ןוא ןָאט-ביוה

 *! לקעז ןפיוא גָאװרעביא ןַא סעּפע רשפא ,דוּפ ןבלַאה ַא ןוא יירד . . . יו

 ריפ עטוג ,ביל רימ זיא טיג יװ ןגיואוועג ןגָאװ ןפיוא ןיײלַא ? שטייט'ס, --

 טהנעט -- *? טשינ רימ טסביילג --- ןרַאנ טשינ ,הלילח ,רעדורב ,ריד לעוו'כ ,דוּפ

 -צולּפ ןעמ טעזרעד טָא רעבָא .ךיז ןעמ טרעּפמַא .טקידײלַאב לסיבַא רעיוּפ רעד ןיוש

 טימ סיוא עדייב ןעיירש ,קרַאמ ןרעביא ךיז קידנריצַאּפש ױזַא ,ןעלרעב ךיז רַאפ נגיל

 ,טוגמוא רַאפ טשינ טםענ !אקרעב ,אקרעב; -- :טייהרעטדערעגפיונוצ יוװ ,לוק ןייא

 "? לקעז עקיזָאד'ס וד טצַאש ליפיוו ,עז

 ףיוא קידנקוקמוא טשינ וליפַא ךיז לָאמוצ ,לקעז סָאד ביוה ַא טכייל טוט לרעב
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 -סױרַא ןגָאװ ןופ ,יורטש ןעגנַאל ַא ןייצ עטנוזעג עסייוו ענייז ןשיווצ קידנעייק,םיא

 ,דוּפ ןבלַאה ַא טימ יירד, :ליומ ןייז ןופ די-רחאלכ טלַאפ קסּפ רעד ןוא ןגיוצעג !

 "...!רעמ טשינ גָאװרעביא ןַא סעּפע טימ רשפא

 רעד ןוא הנוק רעד טריפמואירט -- "? ךיז וטסרַאּפש רימ טימ !ַאהַא; --

 -רַאפ קידנלמַאטש ךיז רע טוואורּפ .טמעשרַאפ לסיבַא ךיז טלטיור *שזַאדָאּפסָאג;

 -ייא ןייז זיא אמתסמ זַא ,ןרַאנ טלָאװעג טשינ ,הלילח ,םיא טָאה רֶע זַא ןרעפטנע

 זיא -- בלַאה ַא טימ יירד טגָאז אקרעב זַא םירָאװ ,עקיטכיר ןייק טשינ גָאװ ענעג

 ...בלַאה ַא טימ יירד סע

 ַא ואווץעגרע רע ףרַאד .ןרָאפ וצ ןעלרעב טימ זיא גונעת רעדנוזַאב ַא

 ןרָאפ וצ ןייז רדהמ ןוא רעמ ןדליג ַא טימ ןעלרעב ןבעג ןרעג רע טעװ ,עלהעיסנ

 -סױרַא ןעלרעב טימ ּפָא וטסדער ,טייקכעלטקניּפ ןייז בילוצ ,תישאר .םיא טימ אקווד

 יאוולה זַא ,ךיז ייב קידנטכַארט ,רעפעגמוא ןעניגַאב ריפ רעגיײזַא ,ירפ ץנַאג ןרָאפוצ

 הרבח ייב ןיוש זיא רעגייטש רעד יוװ ,רעטעּפש העש ַא טימ סױרַא ךיז ןעמ טביולק

 ,קילייה סָאד זיא ,טדערענּפָא .ןצנוק ןייק ןופ טשינ רעבָא סייוו לרעב ,סרערָאּפ

 רעטעבעגסיוא:ךייו ַא זיוה ןרַאפ ןיוש טייטש טייצ רעטמיטשַאב רעד וצ טקנוּפ

 רע טגנירּפש ,רגוסמו רוגס ץלַא ךָאנ זיא ָאד זַא ,קידנעעזרעד ,ןרָאפ םוצ טיירג ןגָאװ

 זיא סָאד ,ַא; -- :עלהזגור ןקיטומטוג ַא טימ טײלגַאב ,סױרַא ןגָאװ ןופ קנילפ

 -- :ןײרַא סנדָאל יד ןיא לקעטש-שטייב ןיד ַא טעקוט דלַאב ןוא ....*! סרעפעּפ

 ..."!ןסיורד ןיא גָאט רעסיורג ,טעּפש ןיוש ! ףיוא טייטש ,ונ,

 "רעד'ס ,טשינ ריד ךיז טקילײװגנַאל ,טסרָאפ וד זַא ןעלרעב טימ -- רעדיוו

 וטסכַאמ עקערטש עטסטייוו יד .שינעלסיירט-ןגָאװ עקידרדסכ סָאד טשינ ריד טעשטוק

 -ירקס-דָאר ענָאטָאנָאמ סָאד קידנליפ טשינ וליפַא לָאמוצ ,טנוזעג ןוא שירפ ךרוד

 טסיב וד ןוא םוא םיוק ךיז טסקוק ,דמַאז םענעקורט ןיא שינרעײש-ןסקַא ןוא שינעּפ

 ,טשינ רעדנואוו ןייק ןוא . . .ךרדה תציפק ַא טימ יװ ,טרָא ןַא ףיוא ןיוש

 "רעד ןייא ןיא ריד רַאפ טלַאה רע סָאװ ,עטכישעג-סנבעל ןוא תונורכז-טנגוי ענייז

 רעכעלשידיי-ףיט ןוא טיקכעלרע רעקידתוטשּפ רעייז טימ ךיד ןעגנַאפ ,ןלייצ

 ןוא טגיוו סָאװ ,ןגָאװ ַא ןיא טסציז וד סָאד ,טושּפ טסעגרַאפ וד זַא ,טייקשידלעה

 ,טקַארט ןקידרעבירג-דמַאז ןפיוא ,תחדק ַא ןיא ךיז טפרַאוװ

 ,דנַאלסור ןיא טייצ רָאי ריפ יַאלָאקינ רַאצ ןשיסור םעד טנידעגּפָא טָאה'מ זַא ,ָאי

 לסיב'ס ףיוא ייברעד טָאה'מ ןוא *סעּפַאצַאק, ןוא *סעינָאפ, עשיסור טימ ןעמַאזוצ

 ןלייצרעד וצ סָאװ ָאד לָאמ ןייא ןיוש זיא ,ןייז רתוומ טלָאװעג טשינ טייקשידיי

 יד ייב ןעוועג סע זיא טכַאנירעטניוו ַא ,ָאי -- לרעב ךיז רע טנַאמרעד טָא

 טימ יוװ ןוא טגיילעגסיוא ךיז טָאה טכַאנ עצרַאװש-קושז ַא .ַאגלָאװ רעד ןופ סעגערב

 -עג ,טניוו רעכורעיװַאז רעכעלקערש ַא ,ןסָאגעגּפָא ץלַא ריקַאל ןצרַאװש-קיצנַאלג

 ,טשימעגסיוא דרע ןוא למיה ןוא טיירדעג דליװ טָאה ,טסָארפ ןוא יינש טימ טשימ

 -פיונוצ סמערָא עגנַאל ענייז ןיא יינש גרעב עצנַאג טָאה טניוו רעקידנרעמָאי רעד

 רענרומכ רעד .טרעדיילשעג םיִנּפ ןיא סע קידהּפצוח למיה םעניילק םעד ,טרַאשעג
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 יירעפייפ רעמַאזױורג ַא טימ ךיילג ןוא ןבילבעג קידלוש טשינ זיא למיה רעזייב

 ענייא ןליוו דרע ןוא למיה יו ןעזעגסיוא טָאה'ס .ןפרָאװעג קירוצ סעברוה-יינש יד

 ,..ןטישרַאפ ערעדנַא יד

 לזמ שידיי ןייז ףיוא זיא -- לרעב טלייצרעד -- טכַאנ-םידש רענעי ןיא --
 רעריביס עקיד עכיוה רָאֹּפ ַא ןיא .סעמרַאזַאק יד םורַא ךַאװ ןטלַאה וצ ןלַאפעגסיוא
 ןגיוצרַאפ לעניש ןרעביא לעפ-ןסּפעש ןקירָאה ַא ,ןכָארקעגנײרַא רע זיא סעקילָאװ

 עציײלּפ רעד ףיוא סקיב ןטימ ױזַא ןוא --- ּפָאק ןפיוא לטיה ןשיקַאזָאק ןכיוה ַא טימ

 ,סױרַא ךַאװ רעד ףיוא רע זיא

 ?ןטיה וצ ןַארַאפ ָאד זיא ןעמעוו !ןעזעגסיוא סע טָאה סַאּפש רעזייב ַא יװ

 טפרַאװ ןוא טלכרָאכ ,טעּפָאס סָאװ ,טכַאנ עזָאלּפָאלש ,עטַאלדוק ,עצרַאװש יד רשפא

 רעקידרעביפ ַא יו ,שינעצכערק רעקיאורמוא ןיא רעטייווצ רעד ףיוא טייז ןייא ןופ ךיז

 ...?טעב ןטעבעגסיוא-ךייוו ,ןסייוו ןייז ןיא טשינ טרָא ןייק ךעבענ טניפעג סָאוװ ,הלוח

 רעד ןוא .טלקניפעג ךעלעטניּפ-רעייפ עקניציּפ זיולב ןבָאה סנטייוו רעד ןופ

 עשיקַאזָאק ןופ לוק-רעדיוו טייו ַא טגנערבעגרעהַא םיוק טָאה טניוו רעקידנעיאװ

 עטנוזעג סָאװ ,םינוגנ עקסטַאדלָאס עכערפ ןופ רענעט ענעסירעגּפָא ןוא סעקּפָאה

 ..ןסָאשעגסױרַא ןבָאה *ןּפָארט ןרעטיב, ןטימ עטצענעגכרוד-טוג רעזדלעה ןוא ןטסורב

 -רעייפ יד זיא סע ואוז ,ןענַאטשעג זיוה-ןרעציפָא יד זיא ןענַאד ןופ טייוו-שּפיה

 .ןעמוקעגרָאפ "עקנירעשטעיוו, עכעל

 -אכורעיװַאז רעקידנדיינש רעכעלקערש רעד ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה'ס

 ןסירעגכרודַא לעפ-ןסּפעש ןבָארג ןוא סעקילָאװ עקיד סלרעב ךרוד ךיז טָאה ,טניוו

 ,עקידנעשזוה יד .ןסעגעגנייא ךיז רענייב ענייז ןיא ןעגנַאװצ עקידענערב טימ יוװ ןוא

 ןענייז ןעניב עזייב עטציירעצ תונחמ יוװ ןעזעגסיוא ןבָאה סעברוה-יינש עטעילוהעצ

 - טליפעג רע טָאה טָא-טָא .ןערב ַא ,ירב ַא טוט רערעייז ריר רעדעי סָאװ ,ןלַאפַאב םיא

 ןיא רעטרעווילגרַאפ ַא ,רענערָארפרעד ַא ,רעטרַאטשרַאפ ַא ןייטש רע טביילב --

 ...סעקילָאװ ןוא ץלעּפ ןייז

 רָאי יירד רעכעה ןיוש :טלמיוועג ּפָאק ןיא ךיז ןבָאה תובשחמ עקירעיורט ןוא

 טשינ !ןענַאטשעגסיױא ןיוש רע זיא םייוניע ןוא תורצ ליפיוו .ָאד ױזַא "טנידג רע יו

 ַא אקווד זיא רע :אברדא .טײקמַאזכרָאהעגמוא רעדָא טייקיאעפמוא ןייז רַאפ ,הלילח

 רעד זַא ,ןעוועג הכוז וליפַא ןיוש טָאה רע ,רעסיש רעטנכייצעגסיוא ןַא ,רענלעז רעטוג

 ןשיוװצ ןופ ןפורעגסױרַא "ערטאמס} ַא תעב םיא טָאה ומצעבו ודובכב "רענטאר;

 עצײלּפ ןיא שירעדורב-טוג םיא קידנעוטישטַאּפ ַא ןוא סעּפַאצַאק-רענלעז ןעייר יד

 םַאזכרָאהעג טניד סָאװ ,טַאדלָאס רעװַארב ַא זיא סָאד טָא ,טעז, --- :ןָאטעג גָאז ַא

 ןקיזָאד ןופ רעטסומ ַא ּפָארַא-טמענ ,טעז ."רעסייק-ןטַאטש םעד טפַאהנסיװעג ןוא

 ןקילב עקיטפיג ערעייז טימ סעּפַאצַאק יד ןַאד םיא ןבָאה'ס ....!*יערוועיג ןוװַארב

 טלָאװ ,רע טסייוו ,רע .ןעניגרַאפ טשינ דובכ םעד םיא ןבָאה יז ,ןסערפעג קיד'האנק

 עקיקענטרַאה ,עקידתונשקע ןייז טשינ ןעוו ,טנידרעד *ןישט; ַא וצ וליפא ךיז

 ,*טייקשידיי,
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 ,"סעינעשטיוושט , יד ןופ טעברַא גָאט ןרעווש ַא ךָאנ ךיז רע טגעלפ לָאמ ליפ

 -עג יװ ןפָאלש ןלַאפ ןוא ןּפַאכפױרַא ךיז סערָאנ יד ףיוא ןגעלפ רענלעז עלַא ןעוו

 ,ןרעוװ וצ ןפָאלשטנַא טשינ ,הלילח ,טרעטַאמעג ךיז ,לרעב ,רֶע טָאה -- ,עטעגרה

 ליטש ךיז רע טגעלפ ,סעמרַאזַאק יד טליפעגסיוא טָאה שינעּפָארכ עסיורג ןייא ןעוו

 ןיא ואוו-ץעגרע ךיז קידנקוררַאפ ןוא ןכײלשּפָארַא ערָאנ רעכיוה רעד ןופ קיטכיזרָאפ

 ליפיוו ...הלפת-בירעמ ַא םעטָא םענעטלַאהעגנייא ןַא טימ ןּפַאכנײרַא עלעקניוו ַא

 . . . ? טסָאקעג ןענוװַאד-בירעמ ַאזַא סע טָאה שינעּפַאלק-ץרַאה ןוא קערש

 טייטש רע ןעוו ,טציא ,טָא -- :קנַאדעג רעטסיירד ַא ןלַאפעגנייא םיא זיא ָאד ןוא

 רע ןעק -- םורַא רעדלעפ-יינש עמוטש יד טימ עכורעיוװַאז-טכַאנ רעד ןיא ןיילַא ָאד

 -'הלהב ,טקיטשרַאפ טשינ עקַאט ןוא הלפת ַא ןּפַאכנײרַא טרעטשעגמוא ןוא רעכיז ךָאד

 . .. םייה רעד ןיא ךיז ייב יו ,םר לוקב רָאנ ,קיד

 טימ טנעה ענעריורפרַאפ-בלַאה ענייז לענש רע טָאה טכַארטעג טשינ ךס ןייק

 -טניוו ןוא יינש ןופ רעמָאי-ןצַאק ןקידנעיאװ ןיא ןוא ןבירעגרעביא יינש לסיבַא

 רעשידיי רעקידנצכעל ןוא רעקידנדייל ַא ןופ ,ןוגינ ַא טבעװעגניירַא ךיז טָאה לבריוועג

 === == == -- ?"תיחשי אלו ןווע רּפכי םוחר אוהו; --- : המשנ

 םיא ןבָאה ןטייז עדייב ןופ סעקיּפ עטלעטשעגפיוא ,עכיוה טימ רענלעז ייווצ ןעוו

 טָאה -- טײקמַאזכַאװ עשירעטילימ יד ןקיסעלכַאנרַאפ ןרַאפ טריטסערַא ןוא טּפַאכעג

 רעד טרעמיקעג ,הלילח ,םיא טָאה'ס לייו טשינ .טליפעג טשינ טלעק ןייק ןיוש רע

 רָאנ ...ןצנעוקעסנָאק ערעווש יד ןוא *טרָאּפַארא רעגנערטש רעקידנעײטשרָאפַאב

 ןופ טייהגדירפוצ עזָאלצענערג עפיט ןייז ,לרעייפ-המשנ ןדנוצעגנָא ךעלרעניא ןייז

 ...!ןבירטרַאפ טלעק יד םיא ןופ טָאה ,הלפת רעטרעטשעגמוא "רעיירפ,

 ענייז ןופ תורצוא יד "ןדָאלסיוא; ןופ קַאמשעג ןיא קידנטלַאה ,טליפרעד לרעב זַא

 -רַאפ --- ךעלדיל-עמַאמ עסיז יד רעטנוא דניק ַא יוו --- זיא רישזַאסַאּפ ןייז יוו ,תונורכז

 ןלעקנוט ךָאנ ,ןעירפ ןיא ךיז טכליהעצ סָאװ ,ץענעג ַא ףרַאש רע טוט ,ןרָאװעג טגיוו

 ,ןיליפת ןוא תילט ןגייל ןיוש ןָאק'מ יצ ,למיה םוצ ןגיוא יד ביוה ַא רע טוט ,ןעניגַאב

 ןיא טרָאד ןוז יד ןוא ןטפול רעד ןיא םורַא ךָאנ ןבעווש סנטָאש עקיטכַאנ זַא ,רע טעז

 ףיוא ןָא רע טביוה -- ,ךעלגנַאהרָאפ ענעגיוצרַאפ יד רעטניה ךָאנ טלמירד חרזמ

 ,םילהת ךעלטיּפַאק רָאּפ ַא ןעגניזוצסיוא ,לייוורעד

 ןוא טקעװ סָאװ "שמש; רעד זיא ,לרעב ,רע זַא ,ךיז טכוד עס ןוא עלייוו ַא

 טקעװ סָאװ ,שמש רעד יװ ,האירב רעקידנּפָאלש-ךָאנ רעד ןופ ןדָאל םעניא טּפַאלק

 תדובעל ףיוא טייטש ,ףיוא טייטש; : טפור ןוא ,סנעניגַאב עקידלולא יד ןיא תוחילס וצ

 תלפת; יד דומע ןרַאפ טנוװַאד סָאװ ,"רוביצ חילש; רעד זיא רע ! ןיינ רעבָא *:! ארובה

 -טנע'ס ; רעמיוב ענסָאס עצלָאטש ,עכיוה יד קידתובהלתה ךיז ןעלקַאש'ס ןוא ,"רחשה

 ;עלעגייפ קידנרעטַאלפ ייברַאפ ַא ל'כלוק ןקידרעשטיוושט-ןיד ַא טימ *ןמָא; טרעפ

 ,עקניניילק יד יוט-ךלימ ןקידנגרָאמירפ םעד ּפָא ךעלכעליימ ערעייז ןופ ןעלקָאש סע

 עקימורַא ,עקירעדינ יד שיורעג םענעגיוצעצ ןיא ןעמורב'ס : ךעלעזערג עקניניד

 רעדעי ןוא *ירבע; ףיוא וצ ךָאנ ןעקניה סָאװ ,ןבר תיב לש תוקונת יו ,סעקַאשזק
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 ַא טגָאז לרעב ...סױרַא ןגיוצעצ קידהנושמ ױזַא טמוק ןענװַאד ןופ רערעייז טרָאװ

 טביול ץלַא .שחלב הלפת ַא ןיא ךיז טסיגעצ -- ,ךָאנ םיא טגָאז םורַא ץלַא ןוא קוסּפ

 : ךַאופיוא-טלעוו ןופ הליפת-ןגרָאמירפ יד ףױרַא למיה ןיא טקיש ןוא טקנַאד ןוא

 == יה == ! הי --- וללה ---

 ןיא טלַאפ טנוה םענעדנובעגוצ טייק ַא ףיוא ןופ ליבעג קידנעיאװו ליטש ַא

 .עגָאלדָאּפ רענעטנעמעצ ַא ףיוא תועבטמ עקידנגנילק יו ,ןעניגַאב ןעירפ

 ןייא טימ .רעלענש ןפיול לָאז סע ,לדרעפ סָאד לסיבַא רעטנוא טסיימש לרעב

 ,ןיליפת ןוא תילט ןייז רע טכוז רעטייווצ רעד טימ ןוא ,סעצייל יד רַאפ רע טיצ טנַאה

 --- ייה ןיא ץעגרע ןטלַאהַאב טגיל סָאוװ

 .י.ףרָאד ןופ סעקזייה סנטייוורעדנופ ןיוש ךיז ןעעז'ס



 זַאלג גילעז

 ,יקָאבולג ןיא ןריובעג

 (1912) ב"ערת

 ,עטיל ןיא ןעמוקעגמוא

 ןרָאי-ןברוח יד ןיא

 ַא ןיא םידיסח רעשטיװַאבװיל החפשמ ַא ןופ טמַאטשעג טָאה רע

 הבישי רעד יא ןעמוקעגנָא רע זיא גנוי ץנַאג .למעטש שיװטיל ןיילק

 6--5 ןפ ךרע ןא טנרעלעג ןטרָאד ןוא ןדַאר ןיא םײח ץפח ןופ

 הבישי רעשטיטַאבויל רעד ןיא ןעגנַאגעגרעביא רע זיא רעטעּפט .רָאי

 'הבישי סלא םסרופמ ןעװעג זיא רע .קצָאװטָא ןיא "םימימח יכמוחא

 ַא וא רעגדער ַא ,קסע ןַא ךױא יװ ,ןמל ַא :םלשומ ַא רוחב

 רעגליו ןיִא רעטעברַאטימ רענעעזעגנָא ןַא ןעװעג זיא רע .רעביײרש

 ,ןביסס טכעלטנּפערַאפ טרָאד ןוא ,"טרָאװ סָאד, ןַאגרָא ןשיסקָאדָאטרָא

 טצוגַאב ךױא ךיז טָאה רע .ןעײסע ןוא ןעגנולייצרעד ,ןענָאטעילעּפ

 סױרַא ךיוא טָאה רע ."רעזַאלג, ןוא "יזאגלא, ןעמינָאדװעסּפ יד טימ

 -רַאפ ןוא ןגָארּפ עלַאיצַאס רַאֿפ סערעטניא ןרעדוװַאב 8 ןזיװעג

 ידא "לארשי תדוגא ילעופ, ןופ ןַאגרָאלַארטנעצ ןיא טכעלטנפע

 םעד ףױא יורטַאינימ, עירעס עצנַאג 8 "עמיטש רעטעברַא עשידיי

 זיא עיִצַאּפוקָא רעשיצַאג רעד ןופ בױהנָא םײב .טיטָאמ ןלַאיצַאס

 ןעמוקעגמוא טרָאד ןיא ןוא עגליוו ןייֵק ץצָאטטָא ןופ ןפאלעגקירוצ רע

 .ןרָא-הטיחש יד ןיא
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 קנַארק
 רעד .,לזייה טעטַאלעג טלַא ןַא טייטש ,לטעטש גערב םייב לסעג קיטייז ַא ןיא

 ךרודַא ךיז טריצַאּפש טניוו רעטשרע רעד ןכלעוו ךרוד ,ּפיז ערעטיש ַא יוװ -- ךַאד

 ,דליש"רעדיינש עטרעװַאשזרַאפ ,עזיול ַא -- ריט רעקידנקניה רעד רעביא .יירפ ץנַאג

 .רענעט עקידנעיָאװ ערעייז סיוא:ןליּפש טניוו ןוא םערוטש ןעמעוו ףיוא

 יד סױא-טּפַאלק ןוא ןישַאמ-יינ םייב לביטש ןיא טציז רעדיינש דוד עשָאי

 רַאפ טעברַא לקיטש ַא ןקידנערַאפ ףרַאד רע .ץלעּפ עשירעיוּפ יד ףיוא טענ עבָארג

 ךיוא ןוא טייקדימ ןייק טשינ טליפ רע .קרַאמ םוצ ןעמוק ןגרָאמ טעוו סָאװ ,רעױּפ ַא

 רע ןעוו ,"ּפָאק ןיא ןגיל , טציא םיא סָאד ןעד ןעק לייוו ,טלעק עקיבוטש יד טשינ

 לקיטש ךעלרע ןכעלגעטיגָאט ןייז ןעיירדסיוא ,רעגניפ עטרַאדעג ןעצ ענייז טימ ףרַאד

 ? טיורב

 םיא טָאה ,ןדוד-עשָאי ןופ רוטַאנ עדנגונַאב-ןדירפוצ ןוא ענעדײשַאב-ךעלרע יד

 טליפעג ךיז ןבָאה ייז ,ןשטנעמ-ףרָאד עקימורַא עלַא ןשיווצ ןעמָאנ ןטוג םעד טּפַאשרַאפ

 ,ןצלעּפ ערעייז ןופ לעפ-ןסּפעש םעד ןוא סעקַאימרעס ערעייז ןופ "רותיג ןטימ רעכיז

 ,ןרעױּפ יד ,ייז ןבָאה ,ןעוועטעדנַאט ןוא ןרַאנּפָא טשינ טעװ דוד-עשָאי זַא קידנסיוו

 טלּפמעטשעג ןרָאװעג זיא דוד-עשָאי .הנויח ערעגָאמ עקידנעטש ןייז טליפעגסיוא

 ענעפרָאװרָאפ ןייז טרעדנוזעגּפָא רעמ ךָאנ טָאה סָאד ןוא רעדיינש-ספרָאד סלַא

 ןופ ךעלרעטסנעפ-ךשוח עטּפָאטשרַאפ-סעטַאמש יד .בושי ןשיטָאטש ןופ עקזייה

 ייז ןוא ,ץנַאלגּפָא ןקידנסיורד םוש ןייק ןזָאלעגנײרַא טשינ ןבָאה עקזייה סדוד-עשָאי

 רעד .רעייגכרוד יד ןופ קילב ןקיריגיינ םוש ןייק ךיז וצ ןגיוצעג טשינ ךיוא ןבָאה

 -מוא ןעוועג סנטסרעמ גָאטייב זיא סָאװ ,דליש רעשירעדיינש רענעבירעגּפָא-בלַאה

 טנָאמרעד ןעמעוו ןטלעז טָאה -- טניוו ןקיטכַאנייב ןופ טייז ןצרַאװש ןפיוא טרעקעג

 .רעדיינש דוד-עשָאי ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעוו

 ןקידעבעל ַא ןקרעמַאב סעּפע ָאי טגעלפ ןעמ סָאװ ,ךָאװ ןיא לָאמ עקיצנייא סָאד

 שמש לעקצאח ןעוו ,טכַאנרַאפ קיטיירפ ןעוועג סע זיא ,לזייה סדוד-עשָאי ןופ ןכייצ

 ףיוא "ענעריס, ַא ןבעג ,ָאד "לימ, ןקידתונכש םוצ לטעטשיקע זיב ןייג טגעלפ

 ךעלבייש עטקינײרעגּפָא יד ךרוד ןּפַאכפױא טנעקעג טָאה שמש רעד ,רע זיולב .תבש

 -עשָאי .טכיל-תבש עמערָא סדוד-עשָאי ןופ ךעלמעלפ עניילק יד ןופ ץנַאלגּפָא םעד

 -עשָאי טָאה וצ-טכַאנרַאפ תבש ,אפוג תבש ןעזעגסױרַא רעדיוו ןעמ טָאה ןיײלַא ןדוד

 ןוא ,שיט-םילהת ןופ ןָא-ןביוא םעד ןעמענרַאפ וצ הקזח:םינומדק ןייז טַאהעג דוד

 ךיז טָאה ענייז דיירפ-תבש עמערָא יד .םילהת םוי ןקידתבש ןצנַאג םעד ןגָאזרָאפ

 -עשָאי טגעלפ סרעדנוזַאב .םיקוסּפ עטגָאזעגסױרַא-קיצרַאה עלַא יד ךרוד ןסירעגכרוד

 ךירשא ,לכאת יכ ךיּפכ עיגי; קוסּפ םעד תוקיתמ רענעסָאגעצ ןיא ןעלקיצסיוא דוד

 -עג םיא יו שרעדנַא טשינ ,םולשה וילע ,ךלמה דוד ךָאד טָאה סָאד . . , *! ךל בוטו

 ךיז-ןרענרעד ןייז ,ןבעל םענעדירפוצ ךָאד ןוא םערָא ןייז ,ןיילַא ןדוד-עשָאי ,טניימ

 . . . עצַארּפ רעטקנעשעג סטיג ןופ
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 רעדיינש דוד-עשָאי ייב ןבעל ןעמערָא ןופ עילידיא יד טרעטסילפעג טָאה ױזַא

 -ערָאהעגנָא ןייז ןיא טקַאהרַאפ םיצולּפ סעּפע ךיז טָאה לָאמנייא טימ ןוא .בוטש ןיא

 ךָאד סייוו .טימרעד ןעמונעגרעביא ליפוצ טשינ ךיז רע טָאה תליחת ןיא .ץרַאה ןטעוו

 ןטימ ןפירטוצניירַא גונעג זיא ןישַאמ-יינ רענעלָאטש רעד ןיא זַא ,ןילַא דוד-עשָאי

 .ןקילפ ןוא ןסייר טמענ יז ןעוו ,סטעפ םענעסָאגעצ לטסעמ ַא רעצירּפש םענרעכעלב

 ,ץרַאה עשרעדיינש סָאד ,ןישַאמ *ןייז , ןיא קינייװעניא "לדער-יירד, סָאד זַא ןוא

 טסוה רערעווש ןוא קיטייו רעשירעדיינש רעד -- ןקירד ,ןכעטש ,ןגָאנ ןעמונעג טָאה

 ןוא טורעגּפָא לסיבַא ךיז דוד-עשָאי טָאה -- טעברַא רעד ןיא טרעטשעג שממ ןבָאה

 ןייז טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא יװ עקַאט ,טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז יינספיוא ךָאנרעד

 ןרעטש ליוו גנולכיורטש ַא סעּפע ןעוו ,רעביא טשינ ךיז טמענ ליצ ןטמיטשַאב-רָאלק

 | .געוו ןייז

 ךיז טָאה דוד-עשָאי ןעוו ,געט עקנַארק-ךעלנייּפ ,ערעווש ןעמוקעג רעבָא ןענייז

 -עגרעטנוא ןַא יו .ןקור םענעלַאפעגנייא-גונעג ןייז ןגייב ןוא ןבעגרעטנוא טזומעג

 ענייז .רעגעלעג-לקנעב םענרעצליה ןפיוא טגיילעגסיוא ךיז רע טָאה םיוב רעטקַאה

 ןבָאה רעגניפ עטלדנייבעג עטרַאדעגסױא יד טימ טנעה עטעװערָאהעגסיױא עגנַאל

 ,ףוג ןטשלחרַאפ ןייז ןופ ןעגנָאהעגּפָארַא --- ןגייווצ עטנקירטעגּפָא יו

 ענייז ףיוא טכַארבעגסױרַא טשינ ץכערק ןייק ןוא ץפיז ןייק טָאה דוד-עשָאי

 ןייז ןעװַארּפ רעמ טשינ ןיוש ןעק רע סָאװ ,ךיז רע טָאה טגרָאזעג ,ןּפיל עזָאלטולב

 ,"עגאימרעס, ַא ענייא סָאװ ןוא ,לוש ןיא םילהת "םוי; ןקידתבש םעד ףיוא "הקזח;

 סעּפע זיא סָאד ןוא טעברַא רעד ןטימ ןיא ןגיל ןבילבעג זיא ,עטקידנערַאפ-טשינ ַא

 ,דנוק ַא טריפרַאפ טָאה רע ,םיא ןופ ךעלרע טשינ

 לביטש ןיא טזָאלעגנײרַא לָאמ ןייא טימ ךיז ןבָאה גָאט-קרַאמ ַא םענייא ןיא

 ןעמוקעג טשינ ןענייז ייז ןוא ,םירעוּפ-ןטנעילק עטעדניײרפַאב-טוג עכעלטע םענייז

 עשירפ עכעלטע רעװ ןוא קינָאה ענעגייא לסיבַא טכַארבעג טָאה סע רעװ .קידייל

 ,רעדיינש ןקנַארק םוצ טּפַאשיירטעג ןופ קורדסיוא סלַא ,ןוה רענעגייא רעד ןופ רעייא

 -נוא טמעלקרַאפ רעמכָאנ םיא טָאה'ס ןוא ןרערט זיב טרירעג סָאד טָאה ןדוד-עשָאי

 רעד ,טעברַא רענעגייא ןופ רעטקידירפַאב-קידנעטש רעד ,רע .לבירגיץרַאה ןרעט

 רעמענ ַא ןרעוו רָאג לָאמַאטימ לָאז סױרַא םילהת ןופ "קינ'םיּפכ עיגי; רעקידתמא

 ףיוא טָאה טנייה זַא ,טַאהעג רע טָאה הרירב ַא רעבָא . . . תונתמ עטנידרַאפ-טינ ןופ

 -נגעק ךיז חוכ טשינ עקַאט טָאה רעקנַארק רעד ,רע ןוא העד ַא בייוו ןייז ךיוא םיא

 טנכייצרַאפ יונעג ץלַא סע רע טָאה ךָאנ וצרעד . . . ןליוו ןקרַאטש ריא ןלעטשוצ

 םימחר-לעב רעד םיא טעוװ םיוק זַא ,ןסָאלשַאב ךיז ייב ןוא טנעוו יד ףיוא דיירק טימ

  ןלָאצסױא ,ןרעיוּפ עלעדייא יד ,ןעמעלַא ייז רע טעװ ,טנוזעג סָאד קירוצ ןקנעש

 , . . ןטייצ עקילָאמַא יוו טעברַא ןייז טימ

 "יו רע טָאה ןרעױּפ יד ,ןדנוק ענעריואוושעג ענייז ןופ טייקסטוג רעד טימ

 םענייא ןיא ןעוו ,ןרָאװעג רערעווש ליפ םיא זיא רַאפרעד .טכַאמעג םולש זיא-טשינ

 ךיז טָאה יז .עטיאבג עשיטָאטש יד לביטש-ןקנַארק ןייז ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה גָאט ַא
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 ףיוא גָאט ןעגנערב ןעמונעג ןָא ןַאד ןופ ןוא ,ןַאמערָא ןקנַארק םעד ןופ טסואוורעד

 "םימחר טימ טײלגַאב ,םילכאמ עקידהאופר ערעדנַא ןוא לגילפעג ,ןטָאּפמָאק גָאט

 ןטיול ןוא ןעמענוצ דלַאװגב טזומעג ץלַא סָאד טָאה דוד-עשָאי טניז . . . ןקילב

 ךיוא ןסינעג ןופרעד רעטעּפש עקַאט "עטנלזג, רעקיבוטש ןייז ןופ לעפַאב ןגנערטש

 םעד ןזָאלוצ טנעקעג טשינ ןפוא םושב טָאה רע .ןרָאװעג רעגרע ליפ םיא זיא --

 רעטעװערָאהעגכרוד רעד -- רע סָאװ ,"םדו רשב תנתמ/, ןקיביײא ןַא ןופ קנַאדעג

 ...ןלָאצּפָא ןענעק טשינ רעטעּפש לָאמנייק טעװ -- קינ'םיּפכ-עיגי

 רַאפ האופר ַא ןעגנערב ןּפַאכסױרַא ךיז טגעלפ ענייז בייוו יד ןעוו ,םייהעג ןיא

 וצ םילכאמ ערעייט עטכַארבעגנָא יד ןלייטעצ רעדיינש רעקנַארק רעד טגעלפ ,םיא

 יד טימ ןעװעקַאמסָאּפ ךיז ענדעשז ןגעלפ סָאװ ,ךעלרעדניק עטכיילבעגסיוא ענייז

 -וקַאב טשינ ןבעל ןשרעדניק רעייז ןיא לָאמניײק ךָאנ ןבָאה ייז סָאװ ,ןטייקיטוג עלַא

 ,ןכוזרַאפ וצ ןעמ

 ןייז ןופ שיורעג רעקידנעטש רעד .ןגייווש וצ טַאהעג דוד-עשָאי טָאה רוטַאנ ַא

 -וצסורַא ןליו םעד םיא ןופ ןעמונעגוצ יו ןוא ,טביוטרַאפ םיא טָאה ןישַאמדיינ

 סָאװ טקעלּפטנַא טשינ םענייק טציא ךיוא רע טָאה ױזַא ...ןעקנַאדעג ענייז ןעגנערב

 ,טימעג ןטקיטיײװעגנָא-קנַארק ןייז . , . ױזַא טקיניײּפ ןוא םיא טלעווק סע

 ןוא .םירױטקָאד עסיורג לביטש ןיא םיא וצ ןעגנערב ןגעלפ ןשטנעמ עטוג

 ןוא רעגרע טליפעג דודיעשָאי ךיז טָאה ןטיזיוו עשרָאטקַאד עקיזָאד יד ךָאנ אקווד

 -מרַאב יד רַאפ קנואוו ןימ ַא ןגעלעג זיא רָאטקָאד ןופ דייר יד ןיא לייוו ,רעגרע

 -תונמחר רעמ סָאװ ,ןזייּפש עקיד'םניחב רעמ סָאװ ןעגנערב וצ ,ןשטנעמ עקיצרעה

 .. . תונתמ

 ןופ קיטייו ןליטש םעד ןעמענפיוא טנעקעג ןטלָאװ ,םיריױטקָאד יד ,ייז ןעוו

 יד ךָאנ יאמלה ןרָאװעג ךעלדנעטשרַאפ ייז רַאפ סע טלָאװ -- המשנ סדוד-עשָאי

 ןליפ רָאג רעדיינש רעקנַארק רעד ךיז טגעלפ תואופר עקיצרעהטוג ןוא תובוט עלַא

 -מוא סָאד ןבעלרעביא טשינ ןעק ,קינ'םיּפכ-עיגי רעקידנעטש רעד ,רע -- :רעגרע

 יב , . .! סטוג עטנידרַאפ-טשינ ,עטסיז

 הכוס רעדמערפ ַא ןיא

 טימ קורב ןרעביא ךיז ןּפעלש ךעלרופ עשירעוּפ ןעוו ,ןגרָאמירּפ ןראש ןיא

 ןענייז סָאװ ,טירט עדנּפַאלק-טסעפ ןרעה ךיז טגעלפ ,קרַאמ םוצ תורוחס ערעייז

 ףיוא הנוק רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד --- לדנַאה-קרַאמ ןופ בייהנָא םעד רשבמ

 .רעקעה-ץלָאה ןמלק ,ץליהעג ןשירעיוּפ םעד

 - טכיזעג ןּפמורשעג ןיילק ַא ,ןגייווצ-טנעה עגנַאל ייווצ טימ ,םיוב ַא יו ךיוה
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 ַא ןיא ,ןגיוא ענעדירפוצ-רעטנומ עניילק רָאּפ ַא ןוא לדרעביןַאטשַאק רעטיש ַא טימ

 -קיצנַאלג ַא טימ קירטש ןטסָארּפ ןיא טרוגעג ,*קַאימרעס, םענעבירעגסיוא-בלַאה

 ןטכַארטַאב ,קרַאמ ןפיוא ןריצַאּפש רע טגעלפ ,טייז ןקניל םייב קַאה ענעפילשעג

 עקַאט לָאמַא ,"רחוס השעמ, ןגניד ךיז ןוא ןזיירּפ יד ןגערפסיוא ,ךעלרופ עלַא

 | . . . ןייז הנהמ םיא טגעלפ סָאװ ,םענייא רַאפ ןפיוקנייא ךיוא

 "עצע ןופ טעברַא עקידרעטעּפש יד ןעוועג זיא ךַאפ ןייז ןופ רקיע רעד רָאנ

 ַא ,גָאז ַא .ָאד ןמלק זיא ױזַא --- הנוק ַא ךיז טזייוו קרַאמ ןפיוא ןעוו .?ןטלַאּפש

 : רעיוא ןיא ןדוסניײרַא ,ןגיוברעביא ךיז רע טגעלפ זייוונטייצ ."בוט טינ, -- ,קנואוו

 טימ ןענַאּפש ןמלק ןיוש טמענ ױזַא ,זיוה ַא וצ לרופ ַא ןריר ךיז טגעלפ ! "רקי; ַא

 זַא ,רעכיז קידנעייז ,"טנעמורטסניא; ןייז סנטיײצַאב קידנּפַאט ,לוויטש ערעווש ענייז

 ?המכסה יצ הלאש ַא ןגערפ ןצימע רע ףרַאד יצ .עלהסנרּפ ַא ןייז ןיוש טעװ ָאד

 -נעס ַא ןטלַאּפשעצ טעװ רע יוװ ךָאנ רע ? ןרירוקנָאקסיױא ןעד םיא סע טעװ רעוו

 ?רע טגנַאלרַאפ סָאװ ,וצרעד ? ךעלקיטש עטסַאּפעג-ןייש עכלעזַא ןיא םיוב ןטַאװעק

 -תנתמ םעניילק ַא רעטעּפש ןוא ,טעברַא רעד ייב סייבוצ םענעקורט ַא יו רעמ טשינ

 "נקוקוצוצ תחנ רַאפ ןלעווקנָא ךָאד ןעמ טגעלפ רַאפרעד ,לבייוו רעכַאווש ןייז רַאפ די

 ...קיטרַאפ זיא טעברַא יד ןוא סעינאלד עטנוזעג יד ףיוא ייּפש ןייא טוט ןמלק יוװ ,קיד

 ןייז טַאהעג טָאה רעקעהיץלָאה ןמלק ןוא ןלעטשנגעק טשינ ךיז רענייק טגעלפ

 רעשלטעטש רעד ןיא ןבילקרַאפ ךיז רע טָאה גָאט ןבלַאה ךָאנ .הנויח עכעלגעט

 ןטרַאה ןפיוא קידנפָאלשניײא ,ןעמָאנ ןביל ןייז חבש ַא ןבעג ןוא ךיז ןעורוצסיוא לוש

 . . . םילהת םענעּפָא ןַא טימ קנַאב

 -נַא ץנַאג .רָאי ץנַאג ַא ןופ געט סנמלק ןעזעגסיוא ןבָאה קינָאטנײא-ָארג ױזַא

 ןליטש ןיא .געט"-תוכוס-ברע יד ןעמוקנָא ןגעלפ סע ןעוו ,ןעועג סע זיא שרעד

 ןוא לדלעוו ןשיטָאטשרעטניה םוצ קעװַא רע זיא ,דיירפ לופ םינּפ ַא טימ ,ןעניגַאב

 "עג טשינירעיש םיא טָאה סָאװ ,"ךכסא ןופ גנודָאל ןסיורג ַא טימ קירוצ ןעמוקעג

 ,ענסָאס עקידנעייג ַא יו ןעזסיוא טכַאמ

 םעד ,*ינּפפ עשלטעטש יד ךכס טימ ןגרָאזַאב וצ טַאהעג ןמלק טָאה הקזח ַא |

 סָאװ ,הווצמ ַא ןופ םירדהמ ,ןדיי ענייפ עלַא ןוא יאבג-לוש םעד ,טחוש םעד ,בר

 .טנעה עשידיי ןופ ךכס ןבָאה וצ ןעוועג קדקדמ ןבָאה

 !"ןגרָאמ טוג,; -- ןכױה ַא טימ ,"ךכס קירטש; ַא ןגָארטנײרַא טגעלפ ןמלק

 -ַּפָא רע טגעלפ אחריט-רכש ןייז קידנעמוקַאב !"הכוס ַא לָאמ ןייא ןיוש טָאה ריאג

 רעדיוו טירט עלענש טימ ןוא *רָאי-ַא-רעביא יאוולה, : קידנשטניוו ,ךעליירפ ןעקנַאד

 ,לדלעוו םוצ ןזײרּפש ןעמונעג

 רע טגעלפ ױזַא ,"ןדנוק, יד טימ טרטּפעגּפָא ךיז טָאה רע רָאנ יוװ ,תוכוס ברע

 טייקידװעליּפש רעקיטלעפגרָאז טימ .הכוס ענעגייא ןייז ןעווערטסיימ-וצ ןעמענ ךיז

 -- :ןגעוו-הווצמ רַאפ ,לטערב סעדעי ןטעלגסיוא ןוא ןעיָארטס ןמעונעג רע טָאה

 ןיימ רעבָא ,זיא קירעהעג יװ ,ןטיהוצסיוא רעווש רימ זיא תווצמ ערעדנַא ,אלימ,

 יו תויה ןוא ,"טָאטש ןופ עטסנעש יד ןייז זומ --- ןמלק ןסיורג ךיז טגעלפ --- הכוס
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 ןשטנעב להק סעּפע ךָאד טמוק ,לוש ןופ תונכשב עקזייה ןייז טלַאה רעקעה:ץלָאה ןמלק

 קילבנָא ןיא ,הכוס סנמלק זַא ,ןגָאז ןגעלפ םיצל .הכוס ןיא ןענמלק ייב --- גורתא

 . ..!"עבק תריד; ַא רָאג זיא ,"עקזייה , רעקיאייברעד ןייז ןופ

 ןגָארטעצ ױזַא ןעוועג זיא ןמלק .ןטש-השעמ ַא תוכוס ברע לָאמַא ךיז טכַאמ

 ןטסטנָאנ ןייז רַאפ אקווד ךכס ןעגנערב וצ ןסעגרַאפ טָאה רע זַא טרעמכַאיעצ ןוא

 ,רעדיו עטיאבג יד ,סגעוורעטנוא ןענופעג דָארג ךיז טָאה ןיילַא חנ .יאבג חנ ,ןכש

 טגיילעג טשינ ךיוא טָאה ,רעדימראה:בוט-םוי ןשירעבייו עריא ןיא טעיַאמשרַאפ

 סעּפע ךָאד זיא ."ךכס; טימ ן'חנ ריא ןגרָאזַאב וצ ןענמלק ןענָאמרעד ףיוא טכַא ןייק

 ףרַאד -- ,יאבג ַא ןוא ןכש ַא ךכס ןלעטשוצוצ ןרָאי ןופ טניואוועג "ןמלק רעייז;

 יאבג חנ גנילצולּפ ךיז טזייווַאב ,העיקש רעד רַאפ טרַאה ? ןענָאמרעד רָאג םיא ןעמ

 ?טכַארבעג טשינ ךכס ןייק רימ ,ןמלק ,שטייטס, -- :רעדליּפעג ןוא תולוק טימ

 ,שודיק ןעװַארּפ להק טעוװ ואוו . . . ? הכוס ַא ןָא בוט"םוי ןביילב עקַאט ךיא לעװ

 ..+ "!ןרעװ רימ לָאז הכוס ַא -- ,ןמלק טסרעה ? ַאה ,רימ ייב טשינ ביוא

 תעב קידנטכַארט ,ןגנַאגעגכרוד םיא זיא סָאװ ,רעטיצ םעד טליפעג טָאה ןמלק

 םוצ ,"טנעילקפ רעקידנעטש ַא ,ןכש ַא ,יאבג ַא .טכערעג זיא יאבג רעד -- :השעמ

 -לַאפנייא רעד ןגיולפעגכרודַא םיא זיא ץילב ַא יװ ןוא ?"ןָאטעגּפָא; םיא ױזַא ףוס

 . . . ענייז ןבעגּפָא םיא טעװ רע -- קנַאדעג

 םיא טעװ רע זַא ,יאבג חנ ןופ המכסה עקיטומטוג יד טרעהרעד ןמלק ןעוו ןוא

 עקיטייז ןָא ,לענש ןמלק טָאה --- הכוס סיאבג םעד ןיא ,ךיז ייב ןציז וצ ןביולרעד

 -ימ עטלייצעג ןיא ,לענש-ץילב ןוא *ךכס, ןייז ּפָארַא-ּפָאכ ַא קנילפ ןָאטעג ,תויהש

 ! חכוס ערשכ ַא טַאהעג ןיוש יאבג חנ טָאה ,ןטונ

 -ברע ןרעווש ןופ דימ ,םלוע .סַאג ןיא זיא ליטש .תוכוס טכַאנ עטשרע יד

 ערעווש .גנוגעוַאב ןייק טשינ ךיז טרעה סע .ןדָאל ןוא ריט רעטנוא טור ,בוט-םוי

 -ָארבעג רעד ןיא סָאד -- טייקליטש עקידבוט-םוי קיטכַאנ יד רעביא-ןסייר טירט

 רעטקיטעּפשרַאפ ַא רָאג םוא ךיז טרעק סָאװ ,רעקעהיץלָאה ןמלק ןופ גנַאג רענעכ

 ,הכוס סיאבג חנ ןופ

 -רַאפ-ליטש יד .חומ ןטראווקעג ,ןטרַאה ןייז רעטציא ןגָאנ תובשחמ עכעלנייּפ

 עסייה ,עליטש .םיהַא קירוצ הכוס רעדמערפ רעד ןופ םיא טיילגַאב הנבל עטמיורט

 :ןגיוא סנמלק ןופ ךיז ןעלקייק ןרערט

 רעדמערפ ַא ןיא ןבילבעג ןיילַא ןוא ךכס ןרשכ טימ טגרָאזַאב ןעמעלַא --

 ...!הכוס
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 ןַאמ -תורבק רעד ,?טייפ

 ךיז ןטײרּפשרַאפ ןעמונעג ךיז טָאה בושי רעניילק רעד ןעװ ,סע זיא ןעוועג

 ,תוביס ןפָארטעג ,ונילע-אל ,ךיז ןבָאה ,םלועה גהנמכ ,ןוא לָאצ ןיא טרעסערגרַאפ

 ךָאנ וצרעד . . . ור רעקיבייא רעד ךָאנ טקנעברַאפ ךיז ןבָאה ןשטנעמ ערעטלע זַא

 ענעברָאטשרַאפ לָאצ יד ּפַאלק ןייא טימ טרעסערגרַאפ הפגמ עקידנפיולייברַאפ ַא טָאה

 ןרַאפ קידנענערב רָאג ןרָאװעג זיא -- לטעטש ןרַאפ םלוע-תיב ַא -- ןינע רעד ןוא

 | ,להק ןצנַאג

 םעד טעװַארּפעג לטעטש עצנַאג סָאד עקַאט טָאה ןגרָאמירפ ןקיטכיל ַא ןיא

 םענעגייא ןַא וצ הלחתה סלַא ,"תומש; קעז י"ח יד ןייז-רבקמ ןופ דַארַאּפ ןסיורג

 רעד ןופ קיזומ טימ "הּפוח; ַא רעטנוא טריפעג "תומש; יד טָאה'מ .ןימלע-תיב

 ַא ךיז ןפַאשנייא ןופ דיירפ רַאפ טצנַאטעג טָאה םלוע רעד .עילעּפַאק רעשלטעטש

 . . .*קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה, ךָאנ יד ףיוא טרָא ןשימייה

 טציא טשרע -- גונעג ןעוועג טשינ ךָאנ זיא ןײלַא דַארַאּפ םעד טימ רעבָא

 עג ,םייחה-תיב ןרַאפ רמוש ַא ןוא ןרבק ַא ןעניפעגסיוא טפרַאדעג ךָאד ןעמ טָאה

 ,"טרָא ןטוג; םעד ףיוא טכַאמעג "ונייחחש, טשרע טָאה סָאװ לטעטש ַא ,ךעלנייוו

 ,אברדא .?הכאלמ עטיוט;, ןימ ַאזַא ףיוא ןלעב ַא סנגייא ריא טגָאמרַאפ טשינ ךָאנ טָאה

 םעיינ ןטימ תונכש ןיא םינינב ןופ םיתב-ילעב זַא ,ןלַאפ ןפָארטעג ךיז ןבָאה'ס

 . .. דחּפ בילוצ ץלַא ,ןרעיױּפ עשיאיוג טימ רעזייה ערעייז ןטיבעג ןבָאה ,*טרָא ןקיביײא;

 ןופ רמוש רעד ןייז וצ ןצעזקעװַא ןלעו רָאג ךיז טעװו לטעטש ןיא עשז-רעוו ָאט

 ןכָארקרַאפ רערעדנַאװ רעמערָא ןַא סעּפע זיא ,גרָאז ןטכער עמַאס ןיא ? ןימלע תיב

 טימ קיניתית:-יכיהמ ַא ,םישובלמ ענעסירעגּפָא טימ ,קינדנו"ענ ַא ,בושי םעניילק ןיא

 רעקידנגייווש-טערומכעגנָא ןוא ןייטש ַא יו רעטנלע ןַא ,רעבעל-ןוא-גנול ןטלַאק ַא

 . . . הבצמ ַא יו

 חרוא ןשילרעטסיוא םעד ףיוא קילב רעייז ןפרָאװעג דחא-הּפ ןבָאה להק ץנַאג

 רע ןוא . . . "תישארב ימי תששפ ןופ טײרגעגנָא ,ןרעייז ןרבק ןקיטכיר םעד סלַא

 -- העש רעטוג ַא ןיא ןוא לזמ טימ ןוא ,ןייז ריצפמ טזָאלעג טשינ ךיז טָאה ןיײלַא

 !ַָאד ךיוא ןיוש זיא ןַאמ-תורבק ַא

 .לטייפ ןעוועג זיא סָאד

 -נָא ןסיוטשעג ךעלטנגייא םיא טָאה סָאװ ןוא ,לטייפ רעד טמַאטש ןענַאװ ןופ

 זיא ןיילַא לטייפ .טריסערעטניא ןצימע סָאװ-ּפַאנק טָאה סָאד -- ְךַאפ םעד ןעמענ

 ןעמוקַאבוצסױרַא ןעגנולעג זיולב זיא'ס .קידװעדערַאב ןייז וצ ןופ טייוו ןעוועג ךיוא

 לָאז סָאװ ,קילגמוא ןכעליורג ַא ןגעוו שינערעהוצנָא ןַא סעּפע ליומ ןעמוטש ןייז ןופ

 ןענייז דיחי-ןב ןוא בייוו ןייז זַא -- ,ךעלמענ ןוא ,טריסַאּפ ןבָאה לָאמַא םיא טימ

 טרעשַאב זיא ןיילַא םיא זיולב ,געוו ןטימ ןיא םינלזג ןופ ןרָאװעג טעליוקעגסיוא

 ...טנלע ןעמַאזנייא ןיא טלגיזרַאפ ןביילברַאפ וצ ןוא למוג ןשטנעב וצ ןעוועג

 ןיא רעסיוא -- ,בושי ןשלטעטש ןיא טקרעמעג סָאװיּפַאנק ןעמ טָאה ןעלטייפ
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 טבעלעג רע טָאה ךָאװ עצנַאג ַא -- .ןפערט טשינ לָאז העש יד ,לַאפ ןקיטיונ ַא

 ענעטָאשעגפיוא ןוא סענסָאס ענעסקָאװַאב ןופ טײקמַאזנייא רעד ןיא ,ןײלַא ךיז רַאפ

 סלטייפ ןָא סע טייג ןעמעוו ,אלימ .ןימלע-תיב ןטצונַאב-קינייו ןעגנוי ןופ ךעלגרעב

 -רַאפ עגנַאל ענייז ןופ תחנ טַאהעג ןעמ טָאה רעבָא רַאפרעד ?ץרַאה ענעכָארבעצ

 רבק ןשירפ ַא ןבָארג םייב זיולב טשינ טצונעג ןבָאה סָאװ ,סעינאלד עטעװעטרַאה

 טָאה סָאװ ,ץרַאה רעכַאװש רעדעי ןופ תושלח םייב "קענוטאר; ןבעג וצ ךיוא רָאנ

 | . . . ןטסביל ןוא ןטסרעייט ַא טימ ךיז ןדייש םייב ןכָארבעגנעמַאזוצ ךיז

 עקידהּפצוח ןופ ּפעק עטקיטולבעצ ןגעוו "ןסורג? ןעגנַאגרעד ןענייז לָאמנייא טשינ

 -תיב ןפיוא ןייגליואוו טװאורּפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םירוכיש עשרעיוּפ ןוא םיצקש

 ַא קידנגירק רעבָא -- עגָאװערט ַא ןפורוצסיורַא ןוא הבצמ ַא ןפרַאװעצמוא ,ןימלע

 . . . ןטנעצ ַא טגָאזרַאפ ןיוש ייז ןבָאה ןעלטייפ ןופ די-תנתמ

 ןעוו ,תבש ךיוא .ןעזעג טשינ ןוא טרעהעג טשינ ןעלטייפ ןופ ןעמ טָאה רעמ

 קיטייז ַא ןיא טרעדנוזעגּפָא ןטלַאהעג ךיז רע טָאה ,לוש ןיא ןזייוו ךיז טגעלפ רע

 ףיוא םילהת קידנשטּפעש ,ןסעזעג רע זיא טכַארטרַאפ ליטש ,ןוויוא םייב לקניוו

 ןייז-הרותל-הלוע .ְךַאפ ןייז בילוצ טביאעגנייא ןעוועג זיא רע סָאװ ןיא ,קינייוװנסיוא

 רַאפרעד םיא טגעלפ להק סָאװ ,"החכות; יד ,הילע-הקזח ןייז ףיוא רע טגעלפ

 טיײקרעדנוזעגּפָא רענעסָאלשרַאפ רעד וצ .לפָאטרַאק לדוּפ ןרעסָאװ ַא טימ ןענױלַאב

 זַא ,טריּפשרעד טָאה לטייפ .םורַא ןופ ןשטנעמ יד ןבירטעג ךיוא םיא ןבָאה ענייז

 ןימ ַא :ןקידעבעל ןדעװטעי ןופ אנוש ןזייב ַא סעּפע ףיוא יו ,םיא ףיוא טקוק ןעמ

 . . . ףוס סנדעי ףיוא סיוא טקוק סָאװ ,תומה-ךאלמ םוצ ףליהעג

 רעד טימ טָאה לטייפ סָאװ ,ןרָאי עצנַאג ,ןכָאװ ,געט קעװַא ןענייז ױזַא ןוא

 ןשטנעמ .ןבעל ןעמַאזנייא ןייז ,טייקכעלגעט-גָאט ןייז טליפעגסיוא טייקטיוט רעקימורַא

 *ץַאלּפ רעיינ; רעקילָאמַא רעד -- טשיוטעג ןיוש ךיז טָאה רוד ַא ,ןטיבעג ךיז ןבָאה

 זיא לטייפ ןוא -- *טרָא ןקיבײא, םענשזַאװ ַא ןופ ןעזסיוא םעד ןגָארקעג טָאה

 ,טרעדנעעג טשינ ,ןבעל ןייז ןָא ָאד ךָאנ טלַאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןבילבעג

 ל8 יא
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 ןשטנעמ םעד ןרעטנענרעד סָאװ ,טירט עכעלריטַאנ רעבָא ןענייז סָאד -- ןרָאי

 טנגעגַאב ךיז טָאה רעטלע רעד ןעוו .ןרבק לטייפ וליפא ןייז סע געמ ןוא ,ףוס ןייז וצ

 ; ןשטיינק עטבראקעג ןיא טרעקַאעצ רעמ ךָאנ ןרָאװעג טכיזעג ןייז זיא ןעלטייפ טימ

 יױרג ןצנַאג ןיא זיא -- דרָאב עדנַאלב יד ;טמולחרַאפ ןוא רַאטש -- קילב רעד

 קערש עשילרעטסיוא ןַא סעּפע ןעלטייפ זיא ןיילַא ךיז ףיוא רעטציא קידנקוק .ןרָאװעג

 יד -- ןעוועג דמערפ ןצנַאגניא ןבעל ץנַאג ַא םיא זיא'ס סָאװ ,קערש ַא ,ןלַאפַאב

 . . . טוט ןרַאפ קערש

 ענעזעוועג ןופ ,תונורכז ןוא רעדליב ןלָאמ ןעמונעג םיא טָאה קנַאדעג ןייז

 ןוא ,ץַאלּפ ןקיזָאד ןפיוא רעהַא ןגָארטעגרעביא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עקידעבעל

 ןבָאה ךעלטנגייא זַא ןוא ,ערעדנַא רָאג טציא ןיוש ןענייז לטעטש ןיא טרָא רעייז ףיוא

 ;ןלייצרעד עטכישעג-סנבעל ןייז םיטש רעקידקיטייװ ַא טימ ןעמונעג טָאה
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 ,םיא ףיוא ןעז טציא ןעק'מ סָאװ ,םינמיס ענעגייא יד ןסעזַאב ךיוא עדנברַאטש ענעי

 . . . ןײלַא ,ןעלטייפ

 ןקינייּפ קרַאטש ןעמונעג םיא טָאה ,טיױט ןרַאפ קערש רעכעלרעניא רעד ייב

 ןשיווצ רעטּפָא ןזייוו ךיז ןביױהעגנָא לטייפ טָאה עקַאט רַאפרעד ןוא ,טײקמַאזנייא יד

 ואוו ,ןוויוא םייב לוש רעשלטעטש ןיא ןעילוט ךיז רע טגעלפ רקיע רעד .ןשטנעמ

 קידנגָאז ןעז טרָאד םיא ןעמ טגעלפ רעטּפָא ליפ ןוא ,ןטכַארט ןוא ןציז טגעלפ רע

 רעציז רעקידנעטש ַא ןרָאװעג זיא לטייפ ןעוו ,זייווכעלסיב ,ליטש רעד ןיא םילהת

 טָאה ,םיא וצ ןעניואוועגוצ ןעמונעג ךיז ,רעדניק ךיוא יו ,ןשטנעמ ןבָאה ,לוש ןיא

 ןוא טכענ עקידרעטניוו יד ןיא סרעדנוזַאב ,םיא וצ תוברקתה ןימ ַא טקרעמעג ךיז

 ענייז ןרעהסיוא ןוויוא ןרעטניה םיא וצ ןביילקרַאפ ךיז טגעלפ םלוע רעד ,ןגָאטרַאפ

 טָאה רע סָאװ רעדליב ןוא תולוק ,ןעגנואעז ןוא תומולח ןגעוו ,תוישעמ עכעלקערש

 טגעלפ ,ךַארּפש רעוװיטימירּפ רערָאלק ַא טימ .טבעלעגכרודַא ןבעל-ןרבק ןייז ןיא

 .ןרעה ןזיולב ןופ ןקערש ןוא ןליורג םענייא ןדעי טגעלפ'ס זַא ןרעדלישּפָא ץלַא רע

 "רדח ןיוש ןגעלפ ,טיוט ןדנקערש-שיטסימ םעד ןופ תוישעמ עדנקאל ענייז ךָאנ

 .ענעסקַאװרעד ןופ גנוטײלגַאב ַא ןָא ,םייהַא ןייג ךיז ןזָאל טשינ ןטנוװָא יד ןיא ךעלגנוי

 טיײקילײװגנַאל יד טרעטכיילרַאפ ןעלטייפ טָאה ,טיוט ןגעוו ליפיוזַא ןדער סָאד

 סע טָאה רַאפרעד רעבָא .רערעהטימ עלַא יד דצמ םיא וצ סערעטניא ןפַאשעג ןוא

 ךיוא ןעמ טָאה סָאד .טכַאמעג רעקידוועקערש ןוא רעכַאװש רעמ ךָאנ ןיילַא םיא

 -יוא עכעלמייהמוא סָאד ןוא ענייז ןסַאמירג יד .הכאלמ ןייז תעב ןקרעמַאב טנעקעג

 סָאװ ,קערש ןוא ורמוא ןכעלרעניא םעד ןבעגעגסיוא ןבָאה ,שינעצכערק ןוא שינעק

 ,טקיניײּפעג םיא ןבָאה

 ,ןילַא ךיז ןגעוו ןלייצרעד םיא ןרעה רעטּפָא טנעקעג ןעמ טָאה טייצ רעד טימ

 ןגעלפ ייברעד ןוא -- שידק ןקיצנייא ןַא ןָא ןברַאטש ןגעוו ןוא טײקמַאזנייא ןייז ןגעוו
 .ןרעװ טכייפ קרַאטש ןגיוא עטכַארטרַאפ ענייז

 ןעלשירק סָאד יװ ױזַא ,גנַאג רעייז קיטסַאה ,לענש ןעייג רעטלע ןופ געט יד
 גונעג רעבָא עכיוה ענייז ףיוא טּפעלשעג םיוק ןיוש ךיז טָאה לטייפ .ּפָארַא-גרַאב ןופ

 קוביצ ןגנַאל םעד ןעיצ ןייא ןיא ןטלַאהעג ,ןוויוא ןבענ ןסעזעג זיא רע .סיפ עכַאװש

 ךרוד ךיור ןליונק ןזָאל ןוא קַאבַאט ןטישוצ רדסכ ,עקלויל רעטנערבעגסיוא רעד ןופ
 .סעסנָאװ עטלעגרַאפ יד

 רַאפ ןקָארשעג ךיז טָאה רע .טלייצרעד טשינ תוישעמ ןייק רעמ ןיוש טָאה רע
 רע יװ ,ןרעה ָאי לָאמַא ןעמ טגעלפ עקיצנייא סָאד --- טייקרעכיז רעקילָאמַא ןייז

 וצ טשינ; שטנואוו ןקיצנייא ןייז --- ,גנַאלרַאפ ןטצעל ןייז סױרַא ךיז וצ טדער

 רעד ןוא ."טייקכַאװש עכעלקנערק ןייק טימ םַאזנייא ןביילב וצ טשינ ,ךיז ןרעטַאמ

 ,ןרָאװעג םייוקמ ךיג ץנַאג םיא זיא שטנואוו רעקיזָאד

 ןעמ טָאה ,ןטסעבמַא טליפעג טשינ ןיוש ךיז טָאה לטייפ ןעוו ,געט עטצעל יד
 -סָאס ענעסקָאװַאב-דליוו יד ןשיווצ םירבק יד רעביא ןריצַאּפשמורַא טקרעמַאב םיא
 רע יװ ױזַא -- ,ןטכַארטַאב ןוא לגרעב ןדעי ייב ךיז קידנלעטשּפָא ,ןסַאלעג ,סענ
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 סעּפע ךיז רַאפ ןלייווסיוא ןוא ןכש-טימ ַא סרעייז ןרעוו וצ טדערעגפיוא ךיז טלָאװ

 . . . ץַאלּפ ןדנסַאּפ ַא

 ַא ןעוועג זיא סָאד ןעמוקעג זיא גָאט רעד .טרַאנעג טשינ ךיז טָאה לטייפ

 ,ךעלעגעוו עניילק יד רעביא טריצַאּפשעגמורַא ךיז טָאה לטייפ .ןגרָאמירפ רעקיאור
 סָאװ ,ןעָארק עצרַאװש יד ןופ *ארק-ארק-ארק, ןדליו םעד וצ טרעהעגוצ ךיז

 ןעלטייפ וצ גָאזנָא ןַא ךיז טרעה לָאמַאטימ טשרע .רעמיוב ןציּפש יד ףיוא ןטסענ

 .ןברָאטשעג גנילצולּפ זיא סָאװ ,םענייא רַאפ רבק ַא ןבָארג וצ

 | . ... !טשינ טעשטומַאלַאב ,לטייפ ,רעכיג ,רעכיג --

 ,ןבָארגעג ,ןבָארגעג ןוא טירט עכַאװש ענייז טימ טרירעג םיוק ךיז טָאה לטייפ

 -שטיר ןבָאה ןבראק ןוא ןשטיינק ענייז ךרוד .חוכ לסיב ןטצעל םעד ןוא סייווש טימ

 ןרערט ןבָאה ןגיוא עסיורג עטכַארטרַאפ יד ןופ ךיוא ןוא טצנַאלגעג סייווש ךעלעק

 ,טײקטרעטַאמרַאפ ןופ ּפָא ךיז רע טור דרע לדיר ןדעי ייב ןוא טבָארג רע .טלקניפעג

 ,סייו רעװ -- :ּפָא טצכערק ןוא קיטייװ ןייז סױרַא רע טדער ,ור טונימ רעדעי ייב

 ןלעװ תוחוכ ענייז ,ןיינ ?טעברַא רעד ייב ןייטש לָאמ ןטייווצ ַא ןענעק טעװ רע יצ

 ?ףליה רעדמערפ וצ ןעמוקנָא ןפרַאד ךָאד רע טעװ ,ןביולרעד טשינ סיוועג םיא

 לדיר ַא ןבָארגפיוא ןענעק וצ טשינ ,טבעלרעד טָאה לטייפ ,רע סָאװ וצ ,סָאװ וצ ,יוא

 . . . דרע

 ,טסיזמוא רַאפ ןזיװעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה טייצ ערעטעּפש ףיוא גרָאז סלטייפ

 ןעזרעד ייז ןבָאה ,רבק םענעפָא םוצ היול רעד טימ ןעמוקעג ןענייז םיולמ יד ןעוו

 ןופ דמַאז לגרעב םייב ןטיירדעגנייא ןַא קידנגיל ,טנַאה ןיא לדיר ןטימ ןעלטייפ

 רענעבָארגעג רעטצעל רעד זַא ,ןעוועג םיכסמ ןבָאה עלַא .רבק םענעבָארגעגּפיױא

 ,. . . ןײלַא םיא רַאפ שדקומ עקַאט ןייז ףרַאד ,ןרבק-לטייפ ןופ רבק



 קיווָאזַאל בקעי םהרבא

 ,יקָאבולג ןיא ןריובעג

 (1913) ו"ערת

 ,ענליוו ןיא ןעמוקעגמוא
 ןרָאי-ןברוח יד ןיא

 ןצרעד ןוא יוליע סלַא טגכײצעגסױא ךיז רע טָאה ןָא טנגוי ןייז ןופ

 גנוי ץנַאג רע זיא ,ןעמַאמ א ןֶט ,םותי 8 .תודימ לעב סלַא ךױט

 ,רָאי 19 ןצפ ,ךָאנרעד .ענליװ ןיא הבישי סעלײמַאר ןיא ןעמוטעגנָא

 .הבישי סיםײח ץפח ןופ דימלח רעגעצזעגנַא ןַא ןעװעג ןיוש רע זיא

 ,הבישי רעוודַאר רעד ןיא ןרוגיפ עטסיטלוב יד ןשיװצ ןעװעג זיא רע

 ןעועג ךיוא זיא רע .חעפשה ?עב ןוא הבשחמ לעב ,חרותב לורג סלַא

 זיא הא עגליוװ ןיא "תחובישיה דעוא ןפ רעפלעהטימ רעװיּטקַא ןַא

 יקסגעזדָארג רזווע םײח יבר ןואגה ןןס ברוקמ ןוט תיברב ַא ןעװעג

 ןעײסע עגײז ןיא לעניגירַא רעײז ןעװעג רע זיא רעביײרש סלַא .ל"צז

 טָאה טעברַאעגטימ .ןעגנורעדליש עטכַארטעגכרוד ףיט ענײז ןיט יט

 ןיא וא יטַאלבגָאט עשידײג רעװעשרַאװ ,"טרָאהװ, רעגליװ ןיִא רע

 ."עמיטש רעטעברַא עשידײ יד; ,לארשי תדוגא ילעופ וופ ןַאגרָא

 'םוא .א8 .א "יאהל} םינָאדװעס9 ןרעטווא ךיױא ןבירשעג טָאה רע

 .ןרָאיןברוח יד ןיא עגליװ ןיא רע זיא ןעמוקעג
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 קיװַאזַאל .י .א

 רעלדיפ רעדנילב רעד

 .א

 םורַא ןענייז םינתוחמ יד .הנותח א ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ םיא ךיא בָאה ןעזעג

 עלייוו ַא טָאה ןפנָארב ןוא ןייוו לסיב סָאד .עטלַארטשעצ ןוא עקידיירפ ,ןסעזעג שיט

 רעמינּפ סנעמעלַא ןופ טָאה טייקנדירפוצ ןוא החמש .ןסעגרַאפ טכַאמעג ןגרָאז עלַא

 טימ ,ןגױבעגּפָארַא ןענַאטשעג זיא רעלדיפ רעדנילב רעד ,רע ןוא ,טנײשעגּפָארַא

 ,טליּפשעג ןוא טקירדעגוצ םערָא ןוא ץרַאה םוצ לדיפ רעד

 םישוח עלַא טימ טָאה רע ןוא רענעט עקיצרַאה ןסָאגעג ךיז ןבָאה לדיפ ןייז ןופ

 ןייז .ןשטיינק ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ןרעטש ןייז ףיוא .ןליּפש סָאד טבעלעגטימ ענייז

 -טסבלעז ןוא תולעּפתה זיב טײקטכַארטרַאפ רעפיט ןופ ,ןטיבעג רדסכ ךיז טָאה םינּפ

 ןופ טצָאלגעג ךעלמייהמוא ןבָאה ןגיוא ענעשָאלעגסיוא ענייז זיולב ,טייקנסעגרַאפ

 .רעכעל ערעייז

 ַא .ןדנואוושרַאפ יװ סעּפע רעמינּפ סנעמעלַא ןופ לכיימש רעד זיא לָאמַא טימ

 ןדנאוועג ןעוועג ןענייז ןקילב סנעמעלַא ,טּפַאכעגמורַא ןעמעלַא טָאה טסנרע רעפיט

 | ,רעלדיפ םענופ ןגיוא עדנילב יד וצ :טקנוּפ ןייא וצ

 טכַארבעגסױרַא יז טָאה בױהנָא ןופ ,טליּפשעג רעטייוו ץלַא טָאה לדיפ יד ןוא

 ןרָאװעג רענעט יד ןענייז רעטייוו סָאװ .עטמולחרַאפ ,עטקנעברַאפ ,רענעט עליטש

 -ורטס יד רעביא טעילוהעצ ךיז טלָאװ םערוטש ַא יװ ,רעדנזיורב ,רעקרַאטש ץלַא

 ןרעמָאי עקידנסייר סָאד יװ ,ײרעּפילכעג ַא ,ןייוועג ַא --- גנולצולּפ זיא טָא ןוא .סענ

 . . . דניק ןיילק ַא ןופ

 סע זיא ? רעלדיפ ןדנילב ןופ רעגניפ יד רעטנוא ,לדיפ יד ,יז טנייוו סָאװרַאפ

 רעדָא ?ץרַאה ןטקיטייװעצ ַא ןופ ץכערק רעד ,המשנ רעטלגָאװרַאפ ַא ןופ ייוו רעד

 ןשטנעמ עקידוועעז עלַא יד וצ טסעטָארּפ רעזייב ןוא האנק עטרעטיברַאּפ יד סט זיא

 ? םורַא ןופ

 רענעמ .ןגיוא יד ךיז ןשיװ ןוא ךעלכיט יד סױרַא קיטלעפגרָאז ןעמענ ןעמַאד

 טכיירגרעד סעּפע טָאה'ס זַא ,סיוא טזייו .רעמינּפ ערעייז טנעה יד טימ ןלעטשרַאפ

 ,ליפעג ןכעלשטנעמ ןופ ןטספיט םוצ

 .ב

 רעדנילב רעד ,טרַאשעגסױרַא ךיז רע טָאה קידנּפַאט ,ליטש .הקספה עניילק ַא

 טשיוװעג ןוא רָאדירָאק ןופ לקניוו ַא ןיא ץיגרע טקוררַאפ ךיז טָאה רע ,רמז-ילכ

 .ןרעטש ןסַאלב ןייז ןופ ןענורעג זיײװנּפָארט זיא סָאװ ,סייווש םעד

 לַאטנעמָאמ טלָאװ רע יוװ ,רע ןוא םיא וצ טקורעגוצ ליטש ךימ ךיא בָאה ןַאד

 ,ןרעהוצסיוא םיא טיירג זיא סָאװ ,שטנעמ ַא ןופ ץרַאה ַא ךיז ןבענ טנָאנ טריּפשרעד
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 רענעדירפוצ ןוא רעטַאז ַא --- ןביוהעגנָא רע טָאה --- לָאמַא ךיא ןיב ןעוועג;, --

 טימ ןוא עילימַאפ ןיימ טימ טבעלעג ךיא בָאה ןדירפוצ ןוא קיאור .רעליּפש-לדיפ

 םענעגייא ןופ ןוא טלעוװ עקידתובחר סטיג ןעזעג ןבָאה ןגיוא עניימ ,לדיפ ןיימ

 עכעלרעדנואוו יד ,רעדלעפ עטנירגַאב יד ןופ דיירפ יד ךיא געלפ ,ןגעוו סונעג

 ץלַא סָאד -- טלעוו רעד ןופ טייקיטכיל יד ,גנַאגפיוא-ןוז ןכעלטיור םנופ טכַארּפ

 זיב ַא ןענַאװ זיב . . . ןליּפשסיױא לדיפ ןיימ ןופ סענורטס יד ףיוא ךיא געלפ

 טרוכישרַאפ ןענייז ןשטנעמ ןוא ,תוחומ עכעלשטנעמ יד טשרעהַאב טָאה תעגושמ

 ,ןפורעג ןשטנעמ סע ןבָאה 'יהמחלמ, ,טולב ךָאנ הוואת רעשהיח רעדליוו ןופ ןרָאװעג

 ..."קיבייא ףיוא ,קיבייא ףיוא ןסירעגקעװַא םייח רעביל ןיימ ןופ ךימ טָאה המחלמ יד

 סעּפע םיא טָאה זדלַאה ןיא .רעלדיפ רעדנילב רעד ,טקַאהרַאפ ךיז רע טָאה ָאד

 : ןקיטש ןעמונעג

 םעד ןעזעג לָאמ ליפ בָאה'כ .המחלמ רעד ןיא טכַאמעגכרוד ךיא בָאה ליפ; --

 ,ןלַאפעג ןענייז םירבח עטנָאנ ןוא עטסביל עניימ ןופ ךס ַא .ןגיוא עניימ רַאפ טיוט

 ןופ ןייש םעד ,רצוא ןטסרעייט ןיימ בָאה ךיא סָאװ ,זיא עטסכעלקערש סָאד רעבָא

 ייב ןוא טזָאלעגסױרַא אנוש רעד טָאה ןזַאג עקיטפיג . . . ןריולרַאפ ןגיוא עניימ

 -עגקעװַא ךימ טָאה ןעמ . . . קיבײא ףיוא ,קיביײא ףיוא ןעמונעגוצ טכיל סָאד רימ

 ,שינרעטצניפ סָאד טירבעג קידמיואמ ךימ טָאה'ס ,םענעכָארבעצ ַא םייהַא טריפ

 ןיוש לעוו'כ זַא ,קנַאדעג םוצ ןעניואוועגוצ טנעקעג טשינ ןפוא םושב ךימ בָאה'כ

 .ןעז ןענעק טשינ ןייש יד ,קיביײא ,קיבייא

 טלָאװ םערוטש רעזייב ַא יו ,בורח ץלַא ןפָארטעג ךיא בָאה םייהרעדניא;

 עניימ .ןעגנַאגעגסױא רעגנוה ןופ -- ,ןברָאטשעג זיא יורפ ןיימ .ןגָארטרַאפ ץלַא

 רענייא ןבילבעג ןיב ךיא ןוא ,םלועה תונּפ עברא רעביא ןגיולפעצ ןענייז רעדניק

 -- ןבילבעג רימ זיא ןגעמרַאפ קיצנייא ןיימ .םורַא טלעוו רערעטצניפ ַא טימ ןיילַא

 בָאה ךיא ,טניירפ ןמיטניא ,ןביל ַא יו ,טעילוטעגוצ רימ וצ יז ךיא בָאה ,לדיפ יד

 טליפעג ךימ בָאה ךיא ןוא טייקטנלע ןיימ ,ןדייל עניימ טליּפשעגסיױא ריא ףיוא

 | ."טרעטיילעג ,ןביוהרעד

 :טלייצרעד רעטייוו ןוא טמעטָאעגּפָא ףיט טָאה רעלדיפ רעד

 ,טסיירט רעטסערג ןיימ ןוא טניירפ רעטסרעייט ןיימ ןעוועג זיא לדיפ ןיימ,, ---

 -- ןעװעג טשינ זיא הצע ןייק ןוא .ןקיניײּפ ןעמונעג ךימ רעגנוה רעד רעבָא טָאה

 ןייג וצ ט'הצעעג ךימ ןוא עטנַאקַאב עטלַא ןעמוקעג ןענייז . . . לטעב ןוא םענ שטָאכ

 זיא רעווש .ןרָאװעג הסנרּפ ַא -- טסיירט ןיימ ןופ זיא ױזַא .תונותח ףיוא ןליּפש

 . . . ןליּפש וצ קידנעטש תונותח עדמערפ ףיוא ,רעווש רעייז ,טניירפ ןיימ ,רעבָא

 ,החמש רעייז טרָאפ ךָאד זיא'ס ,ןכַאמ וצ ךעליירפ ןשטנעמ טימַאב ךיז בָאה ךיא

 עקיטעמוא ךָאד ןבָאה ,סכעליירפ ַא ןליּפש וצ טימַאב טשינ ךיז בָאה ךיא לפיוו רָאנ

 ,ךעלגעממוא ,רעװש םירָאװ ,לדיפ ןיימ ןופ סענורטס יד ןופ ןסירעג ךיז רענעט

 . . . "ןעוועמאה וצ ץרַאה טרעטיברַאפ ַא זיא

 .םעטָא טלעפרַאפ םיא טָאה'ס .רעלדיפ רעדנילב רעד ,טסוהרַאפ ךיז טָאה רע
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 ןדערּפָארַא ץרַאה סָאד רעטייוו טלָאװעג ןוא -- טורעגּפָא ךיז רע טָאה עלייוו ַא

 ; סױרַא לָאז ןכעליירפ ןופ ןפורעג ץימע טָאה ָאד רעבָא

 !ןליּפשסיױא סעּפע רמז-ילכ רעד זנוא לָאז --

 יג

 רָאלק ץלַא רימ רַאפ ןיוש זיא טציא רָאנ .טליּפשעג רעטייוו טָאה רע . . .

 ,העונת עדעי ןייז ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה טציא : ןעוועג

 -- רענעט עטקנעברַאפ עליטש ןבעגעגסױרַא ךיז ןופ ןבָאה סענורטס יד ןעוו

 םייה עביל ןייז ןעוו ,ןרָאי עשילידיא-ליטש ענעי ךָאנ טפַאשקנעב יד ןעוועג סע זיא

 רעטילגעצ ןופ טייקנייש יד ,רעדלעפ ענירג ןופ תובחר סָאד ןוא ,טלעעזַאב ץלַא טָאה

 ,ןגיוא ענייז טקיטעזעג ןבָאה ןוז

 -עגּפָא ןירעד טָאה -- ,טמערוטשעצ ,טזיורבעצ דליוו ךיז טָאה לדיפ יד ןעוו

 -עג ,טצילבעג ןבָאה סעבמָאב ןעוו ,סעּפָאקָא יד ןופ םערוטש רעזייב רענעי טכליה

 ,טכַאמעג בורח ןטלעוו ןוא טרענוד

 ךָאד זיא סָאד --- ,ןּפילכ ןטפַאהליורג ןיא טעיָאוװעצ ךיז טָאה לדיפ יד ןעוו ןוא

 סָאװ ,המשנ רעטלגָאװרַאפ ַא ןופ ןייוועג עקידמיואמ סָאד ,ןייוועג ןגייא ןייז ןעוועג

 ! ןוז ןוא טכיל ןופ ןרָאװעג ןטלָאשרַאפ זיא

 רערעטיב רעד ,יירשעג-ייו סָאד טרעטיצעגּפָא טָאה לדיפ ןטרַאצ ןייז ףיוא

 . ... טלעוו רעקידתועשר ַא ןגעק טסעטָארּפ

? ? ? 

 רעזייה ןוא ןוורענ)

 (ןכַאל םוצ טשינ ,עקסערָאמוה ַא)

 יא

 סנגייא ןייז טגָאמרַאפ רע .רשוע ןַא דיי ַא ערה-ןיע ןָא זיא טַאלברעפיצ םייח 'ו

 זיא ןוא ןטפעשעג עסיורג רע טריפ וצרעד .עשרַאװ ןיא רעזייה עסיורג עכעלטע

 .ךעלקינייא ןוא רעדניק טימ םשה ךורב טשטנעבעג

 ןטסעב ןיא ץלַא זיא'ס .דובכ ןוא רשוע ,תחנ ןופ ןבעל ַא ךיז טבעל םייח 'ר

 . . . רצוא ןַא יװ ןטיה זומ רע עכלעוו ,הלחמ ןייז טשינ ןעוו ,גנונדרָא

 .קילעפוצ ץנַאג ןרָאװעג סָאד זיא טקעדטנַא ןוא

 ַא ןעמוקעג זיא ןַאד ןוא ,טליקעגוצ קילעפוצ ךיז טָאה טַאלברעפיצ םייח 'ר
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 ןלָאפ טזָאלעג ןוא ןטייז עלַא ןופ םיא טּפַאטעגכרוד ןוא טּפַאלקעגכרוד ,רָאטקָאד

 ,טרָאװ ןוויטַאטירָאטיױא ןייז

 !ןוורענ ףיוא קנַארק זיא םייח 'ר : סע טָאה ןסייהעג

 ןטיה ,"ןעווענליּפ; םיא ןביהעגנָא תיב-ינב עלַא ןבָאה ןָא סלָאמַאד ןופ ןוא

 . . . ּפָאק ןיא גיוא ןַא יו םיא

 ןעמ טרָאפ ןַאד -- רעזייה עסיורג רָאּפ ַא וצרעד ןוא ןוורענ טָאה ןעמ זַא ןוא

 ,קצָאװטָא ןייק גנולָאהרעד ףיוא סױרַא

 .ב

 ,רעזייה ןוא ןוורענ טגָאמרַאפ םייח 'ר

 ןייק תיב-ינב ןייז ןעמונעגטימ ךיז רע טָאה -- ןוורענ ענייז ןטיה וצ ףיוא

 טזָאלעגרעביא רע טָאה -- ,עשרַאװ ןיא רעזייה ענייז ןטיה וצ ףיוא ןוא ; קצָאװטָא

 ."רבד לעב; ןטרַאה ַא ,רָאטַארטסינימדַא ןַא

 ,טליפרעד טפַאהנסיווװעג עבַאגפיוא רעייז ןבָאה םירמוש עדייב ןוא

 יב

 .ןוורענ ןוא רעזייה סנגייא ןייז טגָאמרַאפ םייח 'ר

 ,רעזייה ןייק טשינ ןגָאמרַאפ עכלעוו ,םינכש ןעניואוו רעזייה יד ןיא םיא ייב

 .טשינ ךיוא טלעג ןייק -- רעגרע ךָאנ סָאװ ןוא ןוורענ ןייק טשינ

 ןייק טשינ ןוא ןוורענ ןייק טשינ ,רעזייה ןייק טשינ טגָאמרַאּפ ןעמ זַא ןוא

 קידתוירזכא ןייז ןלַאפ טזָאל ןוא רעזייה יד ןופ רמוש רעד טמוק ןַאד -- ,טלעג

 : טרָאװ

 ! עיסימסקע --

 טײרּפשעגסיױא ןגיל'ס ןוא ךס ןייק טשינ טרעיודעג .רע טגָאז ,טגָאז רע זַא ןוא

 ןטימ ,סטוג ןוא בָאה רעייז טימ ,דניק ןוא בייוו טימ ,סעילימַאפ עצנַאג ףיוה ןפיוא

 . . . סעכעבעב לסיב ןצנַאג

 -עמָאיעג ַא .רעדניק ןוא רעבייוו ןענייוו'ס .דלַאװעג ַא ,"וקעציו, ַא ךָאד טרעוו

 ; ןטייז עלַא ןופ ןפַאג ןוא ןעניוטש ןליבסנַאמ ,ײרעּפילכ ַא ,ייר

 רימ ןענווַאד !?ןעשעג סעכלעזַא סע לָאז ןמייח 'ר ייב ? ןכתיה ? שטייט'ס,, --

 טציז ,ארמג טָאלב ןייא ייב ןעמַאזוצ ךָאד רימ ןציז ,לביטש ןייא ןיא ןעמַאזוצ ךָאד

 עשידיי זַא ,ןזָאלרעד םייח 'ר סע טעװ !? שיט סניבר ןייא ייב ןעמַאזוצ ךָאד ןעמ

 *!? רעגנוה ןוא טלעק ןופ ןייגסיוא ,הלילח ןלָאז ,סעילימַאפ

 ,ווירב ַא ןבײרשנָא ןמייח 'ר וצ זומ ןעמ ,שרעדנַא טשינ ,ןסָאלשַאב טרעוו'ס ןוא

 ,טייצ עצרוק ַא ףיוא שטָאכ ,יאדוװַא טעוו רע .ןזָאלרעד טשינ רעכיז סע טעוו ןיילַא רע

 ,הריזג יד ןטלַאהּפָא

 ןיא ,*עיסימָאק-עיצקַאדערא ַא ןבילקעגסיוא ךיילג טרעוו'ס .ןָאטעג ןוא טדערעג
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 ,"קָארעשטַאּפ, םענייש ַא ךָאד רע טגָאמרַאפ .ןרקח לבייל טייטש סע ץיּפש סנעמעוו

 ךעלרעייפ טרעוו .טייקליטש עטיוט ַא ייב .חצילמ עקידלרעּפ ַא וצרעד ןוא ,לבייל

 טגײלעגנעמַאזוצ ךיז ,בגא ,טָאה'מ סָאװ ףיוא) ריּפַאּפ-ןגױב-עינַאדָאּפ ַא טגנערבעג

 .ןבירשעג טרעוװ ווירב רעד ןוא (ןשָארג שכעלטע וצ

 לבייל ןָא טביוה ,לידבהל הליגמ ַא ןביירש םוצ יװ ,טנַאה עקידרעטיצ ַא טימ

 ,"דיגנה גלפומה ריבגה דובכל, :לוטיט רעד םדוק .לבתכמ ַא ןעלקרעצ וצ ןרקח

 ,ןטייז עלַא ןופ ןעיירשעג ךיז ןרעה -- ! קיניײװ ---

 | . .. .."דסחו הקדצ ףדור, :וצ טיג ןרקח בייל ןוא

 -- תישאר .תוצילמ טימ טּפָארּפעגנָא ,ווירב רעגנַאל ַא ןָא ךיז טביוה ,םעדכָאנ

 ןופ לטעצ רעגנַאל ַא -- רעטייוו ןוא .הזעה רעסיורג רעד ףיוא גנורעפטנערַאפ ַא

 קרַאטש טרעװ ָאד ןוא ,לטניּפ עמַאס םוצ וצ טמוק ןעמ זיב ,תופינח ןוא םיחבש

 . . . ןעמָאנ ןיא ,טייקכעלרע ןופ ןעמָאנ ןיא ,רשוי ןופ ןעמָאנ ןיא ,ןטעבעג תונמחר

 טשטיינקעגכרוד ןוא טנעיילעגכרוד ,לָאמ עכעלטע ןבירשעגרעביא ןוא ןבירשעגנָא

 .ןרָאװעג טקיטעטשַאב *עיצקַאדער, רעצנַאג רעד ךרוד לזמ טימ זיא ווירב רעד זיב

 .הבושת ַא ףיוא טרַאװעג שינעּפַאלק-ץרַאה טימ ןוא ,טקישעגּפָא םיא טָאה ןעמ

 יד

 גנוריּפשסיא ןופ שוח ןטשטנעבעג ןייז טימ טָאה רעזייה יד ןופ רמוש רעד

 .וירב םעד טימ רעדורעג םעד ןופ טסואוורעד ךיז

 םירמוש יד וצ רעזייה יד ןופ רמוש ןופ ווירב ַא קעװַא זיא ארמימכ עגר ןוא

 : אנשיל יאהכ -- ,ןוורענ יד ןופ

 רעטָאפ רעייא וצ ווירב ַא טקישעגקעװַא ןבָאה םינכש יד זַא ,עודי יוהיל;

 טכיל ןייז לָאז ,רעטָאפ רעייא ץרַאה טוג ַא רַאפ סָאװ ןיילַא ךָאד טסייוו ריא ; 'יחי

 . . . "ןטַאשרַאפ ,הלילח ,רעכיז םיא טעוו'ס ; טָאה ,ןטכייל

 ,טניימ ןעמ סָאװ ןענַאטשרַאפ ןבָאה ןוורענ יד ןופ םירמוש יד

 . . . ןעגנַאגרעד טשינ ןמייח 'ר וצ זיא ווירב רעד

 .ה

 ףיוא .טעּפַאילכעג טָאה ןגער רעד .עקיטסברַאה ,עטלַאק ,ןעגנַאגעג ןענייז געט

 ןגער ןופ ענעסָאגַאב םינכש ןגעלעג למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןענייז ףיוה סמייח 'ר

 ... רעצ ןופ ענעגָאלשרעד ןוא ,טלעק ןופ עטרעטַאמעגסיױוא

 ַא ףיוא יו ,ןמייח 'ר ןופ הבושת ַא ףיוא ,גָאט ךָאנ גָאט ,טרַאװעג טָאה ןעמ

 .לאוג

 הריזג יד רעכיז טעוװ --- טקיאורַאב ןעמ טָאה -- ןגרָאמרעביא טָא ,ןגרָאמ טָא

 .ןרעוו ןגירשעגּפָא
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 יד ןוא -- געט ערעטייוו ןוא ןגרָאמרעביא ןַא ןוא ןגרָאמ ַא קעװַא ןענייז'ס

 .ןעמוקעג טשינ זיא הלואג

 םוצ רענייא תונעט טַאהעג טָאה ןעמ ,ןרקח לבייל וצ תונעט טַאהעג ןעמ טָאה

 עשרעדניק ןרָאװעג ןענייז רעסַאלב :ןפלָאהעג טשינרָאג רעבָא טָאה'ס .,ןטייווצ

 ,ןגױא-עמַאמ ןוא ןרערט ןרָאװעג ןענייז טנקורטעגסיוא .,רעמינּפ

 . . . טרַאװרעד טשינ ךיז ןוא טרַאװעג ,טרַאװעג טָאה ןעמ

 ף

 טָאה ןעמ ןוא ןבילקעגפיוא םינכש יד ןבָאה ערעייז סנשָארג עטצעל יד ןופ

 ,קצָאװטָא ןייק ,ןמייח 'ר וצ טַאגעלעד ַא טקישעגקעװַא

 ןוא ןריט עטלגיזרַאפ ןפָארטעג רע טָאה ןעמוקעג זיא חילש רעד ןעוו רעבָא

 : טגָאזעג טָאה סָאװ ,םינּפ ןפיוא קורדסיוא ןרַאטש ןעמוטש ַא טימ רמוש ַא יז ןבענ

 ! קנַארק זיא רע .ןעמוקוצ טשינ ןעמייח 'ר וצ ןעק ןעמ --

 -יחּפב ךיז טָאה ןעמ .ןשינערָאװ ןוא ןשינעטעב ןייק ןפלָאהעג טשינ ןבָאה'ס

 .ןרעקמוא טזומעג שפנ

 טוג רעירפ סע ןבָאה ,ןוורענ יד ןופ םירמוש יד ןוא רעזייה יד ןופ םירמוש יד

 , . . טנרָאװַאב

 . . . ןסָאגעג ,ןסָאגעג רעדיוו טָאה ןגער רעד ןוא

 לא יא
* 

 ןייז וצ טרעשַאב זיא'ס ןעמעוו עלַא יד וצ גנונרָאװ ַא ןעגנורדעג זיא ןענַאד ןופ

 !ןוורענ ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ייב תוריד ןייק ןגניד וצ טשינ םשה-ןעמל : ןראטאקאל

 ! ןוורענ . . . ןוא רעזייה ןגָאמרַאפ סָאװ ,יד ןופ ןרעוװ ןעמ לָאז ןטיהעגּפָא ,טקנעדעג

 סעקסַאמ ייוב

 א

 טעװ רשפא קידנקוקסיוא ,סַאג ןפיוא רעגערט רעד ןרהא טייטש גָאט ןצנַאג ַא

 ידכ ,רופ ַא ףיוא הרוחס ןגײלפױרַא ,לקעּפ ַא ןגָארטוצוצ ואוו-ץעגרע ןכַאמ םיא ךיז

 לקעּפ ַא טּפָא-וצ טשינ םיא ךיז טכַאמ ,רעדייל .ןשָארג רָאּפ ַא ייברעד ןענידרַאפ וצ

 ענעטלעז ץנַאג סענעשעק ענייז ןיא רעבירעד ןענייז ןשָארג רָאּפ ַא ןוא ,ןגָארט וצ
 !טשינ סיוועג ןע'נרהא ,םיא ?ןעד סע טרַא ןעמעוו רָאנ ,טסעג



 569 קיווָאזַאל .י .א

 ןוא טייקיטסול ןייז רַאפ רעמ ךָאנ ןוא טייקכעלרע ןייז רַאפ ביל םיא ןבָאה עלַא

 .טייקכעליירפ

 ןעק סע ,טכעלש ױזַא טשינרָאג זיא ןבעל רעד --- רע טכַאל --- ? סָאװ זיא ,ונ --

 !למיה ןיא רעטָאפ ַא ָאד טרָאפ זיא'ס .ןייז רעגרע ליפ ךָאנ

 ןפיוא טלעוװוקעג ךיז טשינמוא ןוא טסיזמוא גָאט ןצנַאג םעד ,ןרהא ,רע טָאה

 -ךרד ןוא ןעורוצסיוא לסיבַא ךיז ידכ ,שרדמ-תיב ןיא וצ-טכַאנרַאפ ךיז רע טלייא ,סַאג

 ,ןּפַאכוצנײרַא םילהת ךעלטיּפַאק רָאּפ ַא בגא

 "שרדמ-תיב יד ןופ רעצימע םיא טגערפ -- ? טנייה טנידרַאפ סעּפע ,ןרהא ,ונ --

 .ןדיי

 ...!טכַאמעג ןוידּפ ןשּפיה ַא טנייה ןיוש בָאה'כ ,ןעקנַאד וצ ט"ג --

 ? ןעמעוו ןופ ,ןענַאװ ןופ ,ױזַא ,ױזַא ---

 : סיוא טנכער ןוא ןרהא טמענ

 "השודקא ַא ,טרעפטנעעג "וכרבא ַא ,טנוװַאדעג ןינמ טימ ןעניגַאב טנייה ---

 ,טשינ טלייצ ןעמ ןעוו ,טלייצעג טשינרָאג בָאה ךיא ...1?סנמָא; לפיוו ןוא טגָאזעג

 .רעסערג ךָאנ הכרב יד זיא

 ? טשינרָאג גָאט ןצנַאג םעד ריא טָאה ןגָארטעג ןוא --

 !ןגָארטעג רעווש גָאט ןצנַאג םעד דָארג ? טסייה סָאװ ---

 ןבָאה עכלעוו ,ערעגנוי יד רעטייוו םיא ייב ןשרָאפ --- ? ליּפשייב םוצ ,סָאװ ---

 ,םיא םורַא ןבילקעג לייוורעד ךיז

 ,תוגאד ןוא תורצ לקעּפ ןיימ ,ךיז טײטשרַאפ ?ןגָארטעג ךיא בָאה סָאװ ,ונ --

 ? ןגָארט ֹוצ רעווש לקעּפ רעד זיא --

 טמוק ןעמ ןעוו ,רָאנ זיא רעווש ...רעווש יױזַא טשינרָאג ! ןטײקשירַאנ --

 -רַאפ רעדניק יד טימ בייוו סָאד ןוא ,טנעה עקידייל טימ ןיירַא בוטש ןיא טכַאנייב

 . . . ןציוװ ןייק טשינ ןעייטש

 ,טבעלעגפיוא יו ןצנַאגניא רעגערט רעד ןרהא רעבָא ךיז טליפ רָאי ןיא לָאמ ןייא

 סָאד --- םירוּפ .ןרָאװעג ןפַאשַאב לעיצעּפס רע טלָאװ גָאט םעד וצ יו ,סיוא טעז'ס

 רעד יװ ,ךיז טריּפש רע ןוא ,טײקיזָאלגרָאז ןוא החמש ןופ גָאט רעד ,גָאט ןייז זיא

 .החמש רעקיזָאד רעד ןופ גינעק רענדארעמאס

 שיט םעד ףיוא .ןָא םיא ייב ךיז סע טביוה ןענוװַאד ןכָאנ ןגרָאמירּפ ןופ ןיוש

 לעניש-ןטָאדלָאס רעיורג רעטלַא ןַא :טיײירגעגנָא עבָארעדרַאג עכעלגינעק ןייז טגיל

 -סיוא ןסַאּפ-ריּפַאּפ ענעדלָאג טימ ,ענעדלָאג ַא :ּפענק ענעשעמ עקידנעשטשילב טימ

 עכלעזַא ךָאנ ןוא ןרָאּפש רַאּפ ַא ,רעטּפעצס רעדנעקנַאלב ַא ;ןיורק עטקיטרַאפעג

 עילעּפַאק רעכעליירפ רעד ןיא .קידנעווטיונ גינעק ַא רַאפ ןענייז עכלעוו ,ןטייקיניילק

 -טּפיוה יד ןרהא עקַאט טליּפש בוטש וצ בוטש ןופ םוא טייג סָאװ רעליּפש-םירוּפ

 ! רע זיא שורושחא ךלמ רעד : עלָאר

 ץרַאה ןייז .ןגעוו ןגינעגרַאפ ןופ עקַאט רָאנ ,טסנידרַאפ רַאפ טשינ סע טוט רע

 .החמש יד ,ליּפש םעד טרעהעג
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 -סיוא םידגב עכעלגינעק ענייז טימ ױזַא טריצַאּפש רעגערט רעד ןרהא ןעוו

 םיוק םיא ןיוש ןעמ טעװ ,רעטיר ַא ןופ עקסַאמ ַא טימ טלעטשרַאפ םינּפ םעד ,טצוּפעג

 .גינעק ןייק טשינ ןוא רעגערט םעד ןרהא ןענעקרעד

 .ב

 הריד רעמערַאװ רעטוג ַא ןיא טניואו רעגערט םעד ןע'נרהא ןגעקטנַא טקנוּפ

 : ןעמָאנוצ םעד ןגָארטעג רע טָאה ןרָאי עגנוי ענייז ןיא .שטיוװָאמיסַארעג ּפיסָא ---

 םיא ןפור עלַא ןוא טלעג וצ ןמוקעג רעבָא רע זיא טייצ רעד רַאפ .רעקַאנק עקשָאי

 הביס ןייק טשינ טָאה רענייק שטָאכ ,שטיװָאמיסַארעג רעה יו ,שרעדנַא טשינ טציא

 .ןענעפנח וצ םיא

 טעז קידנעטש .תואנה ןוא תוחמש ענייז וצ ,ךיז טימ רָאנ ןבעגעגּפָא זיא רע

 .לעווש ןייז רעבירַא טשינ לָאמנייק רע טזָאל ןַאמערָא ןייק .ןסעגעגּפָא טוג סיוא רע

 ןייז םורַא-ױזַא רע ןעק .גנוי ױזַא טשינרָאג זיא רע שטָאכ ,טשינ רע טָאה בייוו ןייק

 ןטימ עקַאט סע טוט רע ןוא ,ןָאזרעּפ ענעגייא ןייז ןעמדיוו טײקמַאזקרעמפיוא עצנַאג

 טקנירט ןוא טסע ,עדָאמ רעטצעל רעד טיול קידנעטש ךיז טדיילק רע .ןערב ןצנַאג

 וצ ךיז ןוא ןעגנערברַאפ וצ טייהנגעלעג םוש ןייק סיוא טשינ ךיוא טדיימ ןוא ,טוג

 .ןריזומַא

 טייהנגעלעג יד ןזָאלכרוד טשינ טעוװ שטיוװָאמיסַארעג רעה זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 וצ וצ-טגָאז סָאװ ,עדַארַאקסַאמ רעד טימ לָאב-םירוּפ ןקידלטעטש םעד ןכוזַאב וצ

 .טנַאסערעטניא רעייז ןייז

 ןריקסַאמרַאפ וצ ךיז םיא רַאפ עיידיא ענעגנולעג ןייק ןעוועג טשינ ןעד סע זיא ,ונ

 רע ןעוו ,ןייז טעװ סָאד עיצקַארטַא ערַאסָאװ ? עגַאידָארב ַא רַאפ ,רעּפעלש ַא רַאפ

 סעצײלּפ יד ףיוא עברָאט ַא ןיא ןוא סעטַאמש ןיא טעװ ,שטיװָאמיסַארעג רעכייר רעד

 ?עקסַאמ עטסלעניגירָא יד ןייז טשינ סע טעװ ! ןײרַא לַאז ןיא ןמוקנײרַא

 םענעבירעגּפָא ןטלַא ןַא ןגיוצעגפורַא ךיז ףיוא רע טָאה קידנריזַאטנַאפ ױזַא

 ןכלעוו ,שולעּפַאק ןטצעפעצ ,ןטרעדאנקעצ ַא ;ןקעלפ ןוא רעכעל טימ לופ ,לקער

 ענעסירעגפיוא טימ ךיש ;ןעמענוצ טפרַאדעג גנַאל רעלמַאז-עטַאמש יד ןיוש ןבָאה'ס

 עצרַאװש-ףיט ,ןקַאב ענעלַאפעגנייא עלעג : םינּפ ןפיוא עקסַאמ יד וצרעד ןוא ; רעליימ

 .קַאבניק ןלעג ןקיציּפש ַא ףיוא לדרעב רעטיש ַא ,ןגיוא יד םורַא ןעגניר

 -ַאמיסַארעג םורַא טמענ טייקנדירפוצ עקיטלַאװעג ַא ןוא -- לגיּפש ןיא קילב ַא

 . . . לַאפנייא ןייז ןופ ןוא ךיז ןופ ןשטיוו

 ג

 ,שטיװָאמיסַארעג ּפיסָא ןוא רעגערט רעד ןרהא :םינכש עדייב ןבָאה ױזַא טָא

 ,רעגייטש ןייז ףיוא טריקסַאמרַאפ רעדעי ,םירוּפ םעד טכַארברַאפ
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 עקַאט זיא רשפא * סעקסַאמ ןייק טשינרָאג עקַאט סע ןענייז רשפא . . . רשפא ןוא

 יונעג ,רעּפעלש רעזָאלסגנונפָאה ,רעטנלע ,רענעלַאפרַאפ ַא ךעלקריוו רערעדנַא רעד

 -- -- ?גינעק ַא יװ ,ןדירפוצ-ךעלקילג קידנעטש תמאב עקַאט זיא רעטשרע רעד יווװ

 םייה עיינ ַא

 (ה ליב -הבישי)ה

 .א

 זיא רע ,ןענרעל ןייז טימ ,ןיילַא ךיז טימ ןעמונרַאפ ,למייח ,רע זיא רָאי ץנַאג ַא

 -גָאט ,הדמתה ןיא ייס ןוא ןורשכ ןיא ייס ,הבישי רעד ןיא םידימלת עטסעב יד ןופ

 םייב עטצעל יד ןופ ןוא ןעמוק םייב עטשרע יד ןופ קידנעטש רע זיא גָאט ךָאנ

 ןטצרַאהַאב ַא טימ קידנעטש ייברעד רע טנרעל ןענרעל ןוא .הבישי ןופ ןײגקעװַא

 ,דלימ ױזַא ןַאד ןקוק ןגיוא עיולב עשרעדניק ענייז .המשנ יד טּפַאכרַאפ סָאװ ,ןוגינ

 לחומ ץלַא ...ןעװעג לחומ ץלַא ,ךיז טכַאד ,טנעמָאמ םעד ןיא ןטלָאװ ייז יו

 .טבעלעגכרוד ליפיוזַא טָאה רע עכלעוו ,ןטײקמַאזיורג עטסערג יד וליּפַא . . .ןעוועג

 רע .רעדנעטש םייב ךיז רע טרעמַאלק תונשקע רעטרעטיברַאפ ַא טימ יו

 רע .ןענרעל רעמ סָאװ ךיז ןיא ןּפַאזנייא ליוו רע .ףָאלש ןטימ וליפַא ךיז טלגנַאר

 ...ץלַא ןָא ןסעגרַאפ וצ ,הָאופר ןייז ,טסיירט ןייז זיא םעד ןיא זַא טריּפש

 ךיילג ןיוש .ןצרַאה ןיא עקכָאיט ַא סעּפע םיא טיג ,םינמזה-ןיב רעד טמוק רָאנ

 ,םירבח עטבילעג סייה ענייז טימ ךיז ןענעגעזעג םייב ,"סטנוזעג ייז; עטשרע יד ייב

 -קנעברַאפ ַא טימ יװ .תובשחמ עקיטעמוא חומ ןייז ןיא ןרעטנָאלּפ וצ ןָא ךיז ןביוה

 ערעייז ןיא הבישי ןופ םירבח ענייז טריפ רעכלעוו ,ָאטױא םעד ףיוא רע טקוק טפַאש

 ףיוא-טכיוט ,ןעגנורעניארעד ןוא ןעגנובעלרעביא ןופ ליונק רעגנַאל ַא .ןירַא ןעמייה

 :הבשחמ עזייב ַא טגָאנ ןצרַאה ןיא ןוא ,ןורכז ןייז ןיא

 ; םייה עביל ַא ךָאד טדַאװ ןעמעלַא ייז ףיוא . . . םייהַא ,םייהַא ןרָאפ ייז ,ָא ---

 ןלעווק טעװ עטַאט רעד ; רעטומ ַא ןופ לכיימש רעכעלטרעצ ַא ןענעגעגַאב טעוו ייז

 יד ןלעװ ,ור רעסיז ןיא ;:ןעלגנירמורַא ייז ןלעו רעדירב ןוא רעטסעווש ; תחנ ןופ

 --- -- -- ןמז םעיינ ןפיוא טומ ןבעג ןוא רעבידַא געט עקידבוט-םוי

 ..:? סָאװ ,רע ןוא

 טָאה רע יװ רָאי טכַא ןיוש ,ןעמוקעג רעהַא זיא רע יװ ,דלַאב רָאי טכַא ןיוש

 ,עקיטעמוא ןיא ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ ךרוד ,ןעמונעג טנַאה ןיא לקעּפ םערָא ןייז

 ,עניַארקוא רעטיור רעד ןופ ןוא ,טצרַאװשעג ןצענערג ,טכענ עט'הרוחש-הרמ'רַאפ

 טליפ רע יװ ,רָאי טכַא ןיוש .ןעמוקעג רעהַא ,ןענופעג ךיז טָאה לטעטש ןייז ואוו
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 םעד טשינ טריּפש רע יו רָאי טכַא ןיוש .לכיימש ןוא לטרעצ ןכעלרעטומ ַא טשינ

 ! רָאי טכַא ןיוש .םייה רעמערַאװ רעביל ַא ןופ ,םעט

 ןטייווצ ןיא ןרעה ןיוש ךיז טזָאל ןשיור ןייז ,לַאנגיס ןטצעל םעד טיג ָאטיוא רעד

 ַא ,םולח ןזייב ַא ןופ יו תובשחמ ענייז ןופ ףיוא ךיז רע טּפַאכ ןַאד ,לטעטש קע

 ןילַא ךיז רע טיג טרעדנואוורַאפ יו ,בייל ןרעביא ךרוד סעּפע םיא טייג רעדיוש

 : גערפ ַא

 !ןלציל אנמחר ,האנק סע זיא ? סע זיא סָאװ ---

 ,ןשטנעמ םייב ןליפעג עטסקירעדינ יד ןופ ענייא זיא האנק זַא ,ךָאד רע סייוו

 ױזַא ,ךיז טכַאד ,ךָאד רע זיא ,ןרעטייוורעד ןופרעד טייוו-ןליימ ךיז ףרַאד ןעמ סָאװ

 רע טמענ קידלכיימש ןוא קיטומטוג .טייקשירעניגרַאפ-טשינ ןופ ,האנק ןופ טייוו

 טַאהעג ןעד רע טלָאװ סָאװ ,סנקידביא ןוא .לרוג ןטסכעלקילג סנדעי ףיוא קידנעטש

 ןעועג ךיוא ןטלָאװ ערעדנַא ןעו ,ןרָאװעג רעטכייל םיא טלָאװ סָאװ ,ןופרעד

 ? רע יו עכעלקילגמוא-טנלע עכלעזַא

 -געמַאלפ ַאזַא זיולב זיא סע ,סע זיא האנק ןייק טשינ ,רע טכַארט --- ,ןיינ --

 ענעי ןופ גנַאלקּפָא רעקיטעמוא ןַא זיא סע ,םייה רעמערַאװ ַא ךָאנ טפַאשקנעב עקיד

 , . . ייברַאפ ,ייברדַאפ גנַאל ןיוש ןענייז סָאװ ,ןרָאי-רעדניק ענייש

 ַא טימ .ארמג ַא ייב קעװַא ךיז טצעז ןוא ןיירַא הבישי ןיא רע טזיירּפש ךיג

 ץלַא רעטייוו סָאװ ןרעוו םינוגינ ענייז ,ןענרעל םוצ ךיז רע טמענ הדמתה רעדליוו

 ןופ ָאכע ןטימ טליפעגנָא טרעוו םורַא ללח-הבישי רעד .רעקימַאלּפ ,רעקידנזיורב

 ךיז ןיא ןירַא טּפַאז ןוא ףיוא קירוצ טּפַאכ ןילַא רע ןוא .םינוגינ עקיצרַאה ענייז

 . . . יו ןכעלרעניא ןייז טימרעד טליטש ןוא םינוגינ-ארמג עקידתובהלתה יד

 ,קעװַא ןיילַא רענייא ,טייג רע ןעוו .הבישי ןיא רע טביילב ,לָאמעלַא יו רעגנעל

 רעד וצ ןוא ךיז וצ קיטומטוג רע טלכיימש ,טכַאנ רעטעּפש רעד ןיא הבישי רעד ןופ

 ױזַא זיא הנבל יד ךיוא זַא םיא ךיז טכַאד'ס ןוא . . . הנבל רעקידנלכיימשיךעלביל

 ַא טימ קיטייזנגעק םיא טרעפטנע ןוא יז טלכיימש ךָאד ןוא רֹע יו ןיילַא-םַאזנייא

 , . . לכיימש ןכעלביל

 .ב

 ,טכַאנ:רדס עטשרע יד

 ,ךיז ןענעגעגַאב רבח טימ רבח .טנװַאדעגּפָא בירעמ ןיוש הבישי ןיא טָאה ןעמ

 םוצ ,ריטרַאװק ןייז ףיוא רעדעי טייג ןעמ ןוא ,?בוט-םוי-טוג, קיצרַאה טגָאז ןעמ

 ,רדס

 ןרעטש יד .טנרעטשעגסיוא יולב זיא למיה רעד .טנייה זיא טכַאנ ענייש ַא

 םעד דובכל ןקנואוועגוצ קידיירפ ךיוא ןטלָאוו ייז יו ,קיטכיל ןוא ףרַאש ןעלקניפ

 ,םירומיש-ליל

 ,קידבוט-םוי ױזַא םיא וצ ןדער ייז .םירבח עינַאּפמָאק ַא טימ ךיז טייג למייח
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 םורַא רעבָא ןעקנָאלב תובשחמ ענייז ,טרָאװ ַא ןיירַא ךיוא טפרַאװ רע .קיטומטוג

 תובשחמ עבלעז יד סעּפע ,ענדָאמ : טכַארט רע .ןטלעוו עטייוו ,עטייוו ןיא ואוו-ץעגרע

 ןפיוא לקימולק ןטימ טָאה רע ןעוו סלָאמַאד טכַארטעג ךיוא רע טָאה ,טציא סָאװ

 -עג ךיז ןעמַאמ רעקידנּפילכ רעד טימ ,רשפא לָאמ ןטסטרעדנוה םוצ ךיז ,עצײלּפ

 ןופ ןוא טעמוא ןופ ,גנונפָאה ןופ ןוא קערש ןופ ליפעג רעטשימעג ַא ...טנגעז

 ןבילוצ קערש ןוא טעמוא רעד .טשרעהַאב טַאהעג סלָאמַאד ךָאד םיא טָאה דיירפ

 , . .ליצ ןכיוה ,ןטייוו ןייז בילוצ דיירפ ןוא גנונפָאה יד ןוא ,םייה עביל ןייז ןזָאלרַאפ

 ,רעטשלחרַאפ-בלַאה ןוא רעדימ ַא ,עציילּפ ןפיוא לקעּפ ןטימ טָאה רע ןעוו ,ךָאנרעד

 -עקשזעטס ןוא ןגעוו רעביא ,םידגב עטביוטשרַאפ טימ רעקיטשרָאד ןוא רעקירעגנוה

 ךיוא ןבָאה ,רע יו ױזַא טקנוּפ זַא ,ןטכודעגסיוא םיא ךיז טָאה ,טעשזדנָאלבעג ךעל

 רעייז ןיא ןבָאה עכלעוו ,תובָא עקילייה ערעזנוא ,רעלגָאװ עטשרע יד ןעזעגסיוא

 ןבָאה ױזַא ןוא , . . טרעהרעד טיג ןופ ףור םעד ,טייקדליוװ ןוא תוכשח רעקימורַא

 ,סױרַא םירצמ תולג ןופ ןענייז ייז ןעוו ,ןרעטלע-רוא ערעזנוא ןעזעגסיוא ךיוא

 ןזָאלעג ךיז ןבָאה ןוא ן'הערּפ ייב האמוט ירעש ט"מ ןופ סױרַא ןענייז יז תעשב

 סיוא קידנעטש ךָאד טעז ױזַא טקנוּפ . . . יניס-רה דמעמ םוצ זיב געוו-רבדמ ןפיוא

 ...רערעדנַאװ רעשידיי רעקיבייא רעד

 . . . ךיוא טציא ןוא

 ,גנודיילק רעקידבוט-םוי ןיא טציא טשינ ךיז טעז ,למייח ,רע זַא ,ךיז טכַאד

 טעז רעכיג ,ןיינ . . . םירבח-הבישי ענייז טימ ,ריצַאּפש ןקיאור ןכעלטימעג ַא ףיוא

 ,שינעּפַאלק-ץרַאה ןוא קערש טימ ,ךיג-ךיג טרישרַאמ רע ,טזיײרּפש רע יוװ ,ךיז רע

 ,סעציילּפ יד ףיוא עלעקעּפ ןעמערָא ןַא טימ ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ עטסוּפ רעביא

 "נאו רעשידיי רעקיבייא רעד ךָאד זיא ןײלַא רע .םידגב עטביוטשרַאפ טימ ןוא

 . . ..רערעד

 טָאה רע סָאװ ,סָאד טשינ ןעוו ,טכַארטעג ןוא טכַארטעג גנַאל ךָאנ טלָאװ רע

 ןייז ןופ לעװש רעד ףיוא ןעזרעד ,תובשחמ ענייז ןופ ןטימ ןיא ,םיצולּפ ךיז

 ,ריטרַאװק

 יג

 בוט-םוי דובכל זיא תולד רעד .עקזייה עניילק יד סיוא טנייה טעז קידבוט-םוי

 טכַאמ ןעמ .שיט םוצ םירבח יד טימ ךיז רע טצעז ךעלעשיק ערעגָאמ ייב .טצוּפרַאפ

 יו ,תובהלתה רערעדנוזַאב ַא טימ שודיק טכַאמ למייח .תוקבד סיורג טימ שודיק

 ַא ךיז טסייר'ס ,ץרַאה סָאד טמעלק ךָאד .ןײלַא ךיז ןעיירשרַאפ ןלעװ טלָאװ רע

 רע .קירוצ רָאי ןיינ טימ חסּפ ַא ןורכז ןייז ןיא ףיוא-טפיול'ס .רערט עטקיטשרַאפ

 ,רעטָאפ ןייז ןופ םינּפ ןקידנענייש ןקידבוט-םוי םעד ףיוא לכיימש ןכעלביל םעד טעז

 ןייז טעז רע .לטעטש ןופ הקדצ-לעב ןוא דיגנ ,ןדמל ןטסערג םעד ,םולשה וילע

 ןיא ךרוד םיא טפיול ץלַא . . . ךעלרעטסעווש ןוא ךעלרעדירב ענייז ,עמַאמ עביל

 ןוא ךיז טקרַאטש רֶע ,ןייא רעבָא ךיז טלַאה רע ,רערט ַא םיא טקיטש'ס .ןורכז ןייז
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 ןמזל ונעיגהו ונייחהש; -- :שודיק םעד רע טקידנע ,תובהלתה רעקידנזיורב טימ

 ...!*הוה

 סלמייח רַאפ .םירצמ-תולג ןופ ןליורג יד טלייצרעד ןעמ ,הדגה יד טגָאז ןעמ

 רענעגייא ןייז ןוא לָאמַא ןופ םירצמ תולג רעד ,ןתולג ייווצ ךרוד רעבָא ןפיול ןגיוא

 | . . . גנַאל-טשיניָאד ןופ תולג

 ! טקינייּפעג זנוא ןעמ טָאה ,יוא --- למייח ,ךיז רע טכַארט -- . . .!"ונונעיוע --

 ןוא ןדייל ענעגייא ענייז ןופ רעדליב עמַאזיורג ףיוא-ןעמיווש ןגיוא ענייז רַאפ ןוא

 ןביל ןוא ןרעייט ןייז ןרָאלרַאפ ; םייה ערעייט עביל ןייז ךָאד רע טָאה ןרָאלרַאפ .ןייּפ

 רע ןוא ;טכַארבעגמוא טלעװ רעד ןופ ןבָאה סעיטסעב-ןשטנעמ ןעמעוו ,רעטָאפ

 . . . צמַאמ עטנלע ,עביל ןייז ןזָאלרַאפ וצ ןעוועג ןעגנואווצעג זיא ןיילַא

 םירוסי ,ןעגנולדנַאװ טכַאמעגכרוד רע טָאה לפיוו ,יוא -- . . . "ונונעיוק --

 טשינ ןוא ןסעגעג טשינ ,טרעגלַאװעג ךיז רע טָאה טכענ ןוא געט לפיוו ,תורצ ןוא

 -עמַאמ ךָאנ טפַאשקנעב ןופ ןעגנַאגעגסיוא טשינ-רעיש רע זיא לָאמ לפיוו ,ןפָאלשעג

 ץלַא סָאד םיא טייטש טציא ןוא .טכַאמעגכרוד רע טָאה געוו-רענרעד ןעגנַאל ַא .םייה

 לָאמנייא טימ םיא רַאפ ךיז טלָאװ ,םירוסי ןופ םוחת רעצַאג רעד יװ ,ןגיוא יד רַאפ

 :טקעלּפטנַא

 . . . "ונונעיוק --

 םיא ייב םינּפ ןרעביא רערט ַא זיא ןעמונעג טנַאה ןיא סוכ םעד טָאה רע ןעוו

 ,ןלַאפעגנײרַא סוכ ןיא ןוא טלקײקעגּפָארַא

 ...רערט רעד טימ ןעמַאזוצ ןייוו םעד ןעקנורטעגסיוא טָאה רע

 יד

 רעיוט ןוא ריט ,טכירעגּפָא רדס םעד ןיוש טָאה ןעמ .טכַאנ רעד ןיא טעּפש

 סַאג ןפיוא טייטש רע .ךַאװ זיא למייח ןייא רָאנ .עלַא ןיוש ןפָאלש'ס ,טכַאמעגוצ זיא

 טעז הנבל ןופ ןייש םייב .קיטכיל ,טכַאנ יד זיא ןייש ,למיה ןרָאלק ןיא טקוק ןוא

 טייקטנלע ,קיטייו ןוא רעצ טקירדעגסיוא זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,םינּפ סַאלב ןייז ךיז

 .םייה רענערָאלרַאפ ,רעטלַא רעד ךָאנ טפַאשקנעב ןוא

 :ןעירשעגסױרַא םיא ןופ טלָאװ םיטש טעכעלרעניא ןַא יו םיצולּפ רָאנ

 םייה עקילייה ,עיינ ַא רַאפרעד רעבָא ,ןרָאלרַאפ ךיא בָאה םייה עטלַא יד --

 !ןענופעג ָאד

 ןוא רעטלכיימשעצ ַא ןעוועג רע זיא רעמיצ ןייז ןיא ןיירַא קירוצ זיא רע ןעוו

 | ,רעכעלקילג

 טָאה טלמרומעג .טורעג םיא ףיוא טלָאװ הניכש יד יװ ,טניישעג טָאה םינּפ ןייז

 | :ליטש רעד ןיא ,קידיירפ רע

 !ןענופעג םייה ןיימ ךָאד ךיא בָאה הבישי ןיא --



 גרעבנעש דוד

 ,שטיווָאנַארַאב ןיא ןריובעג
 (1913) ג"ערת

 ,ַאטעג רעשטיווָאנַארַאב ןיא ןעמוקעגמוא
 (1942) ב"שת

 ןיא בר -- רעֶטמָאפ ןײז .החפשמ רעסשידיסח'שינבר 6 ןופ ןז ַא

 .םידיסח רעמינָאלס עלַא ,םינײד רעדירב ײװצ עגײז ,שטיװטנַארַאב

 נָא רע זיא ,הבישי'םיײח ץפח רעד יא ןענרעל רָאי עכעלטע ךָאנ

 רעד טפ לרוג םעד טכַאמעגמימ ןוא הבישי רעטצעלס ןיא ןעצוקעג

 םעד תעב ופָאלטוַא זיא הבישי יד ןעװ .ףוס םוצ זיב הבישי רעקיזָאד

 ןפאלעגטימ רע זיא ,עמיל ,עװַאגַאי ןײק ןליױפ ףױט שרַאמ ןשיצַאג

 -עשלָאב יד רַאפ ןטלַאהַאבסױא ךיז טָאה הבישי יד ןעװ ,רעטעּפש

 יד ןעװ .ןעװעג טרָאד רע זיא -- טָאלַאס לטעטש ןשיטעל יא סעֶסיו

 ףירוצ רע זיא רעדנעל עשיטלַאיב ד טריּפוקָא ךָאגרעד ןבָאה םיִצַאַג

 'םוא רע זיט טרָאד .עמַאמ עטלַא ןײז ןעז וצ ,שטיװַאגַארַאב ןייק םייהַא

 םוצ טריפעג םיט טָאה ןעמ תעשב .הטיחשרסַאמ רעד ףחעב ןעמוקעג

 ,ביסולט ךורב, ןעגנוזעג רע טָטה (תודע ןלײצרעד ױזַא) בורגרטיוט

 'רַאװ ןיא גנוי רעײז ןבײרטש ןביוהעגגָא טָאה רע ."ודובכל וגארבש

 עשיססָאדַאטרָא ליפ ןיא טסילײטַאב ךיז טא יטַאלבגַאמ, רעװעש

 םיגָאדװעס9ּפ ןרעטנוא ןבירשעג רע טָאה ןרָאי עטצעל יד ,סעבַאגסיױא

 ןַאגרָא ,"עמיטש רעסעברא עשידײג רעשזדָאל רעד ןיא ילאירוא

 ןבילקעגּפָא הָאטעג ןעגײז טרָאד ןוס ."לארשי חדוגא ילעופ,ג ןטפ

 .סעיבַאזיװָארּבמיא עשירעטכיד רעכיג ןענײז סָאװ ,טעײסע עקיוײא
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 געווידיש םייב הליפת יד

 רעטנזיוט רעטרעדנוה :עז'כ ןוא ,ןגעוו יד ךיז ןציירק'ס ואוו ,טרָאד ייטש ךיא

 עז'כ .היח ןיא טלדנַאװרַאפ טרעוו שטנעמ ואוו ,ןיירַא דלַאװ ןדליוװ ןיא ןריפ ןגעוו

 יד ףיוא סנטָאש יװ ןדנואוושרַאפ ןרעוו ןוא ייברַאפ ךיז ןכיילש ןשטנעמ ןענָאילימ

 .קירוצ ןייק ָאטשינ ןיוש זיא סע ןענַאװ ןופ טרָאד ןיירַא ןריפ סָאװ ,ןגעוו

 ,הלילח ,ןשזדנָאלברַאפ טשינ לָאז ךיא ,טירט ַא ןלעטש וצ ךיז קערש ןוא ייטשי'כ

 ,םינָאלוויײט ןופ טנעה ןיא גייצקרעוו ַא טרעוו שטנעמ ואוו ,סערָאנ-לוויײט ענעי ןיא

 :טעב ןוא ךיא ייטש שינרעטיצ ןוא קערש טימ לופ

 עשלַאפ רעטנזיוט ,רעטרעדנוה ךיז ןעלגנעלשעצ סע ואוו ָאד !טיג ןיימ ט"ג --

 -געוו ןיימ רימ ייב וטסָאה -- טנורגּפָא םוצ ךימ ןריפרַאפ וצ ךעלעגעוו ןוא ןגעוו

 ,ןעמונעגוצ רעזייוו

 ! ריד וצ טריפ סָאװ ,געוו ןקיצנייא םעד ,געוו םעד רימ זייוו ---

 ךיז ןקור סע יוװ ,עז'כ :ןגעװ יד ףיוא סנכייצ-טכיל יד ךיז ןשעל סע יוװ ,עז'כ

 ךיא ייטש -- ,שינרעטסניפ-קָאטש ןיא ןגעוו יד ןליהרַאפ וצ סערַאמכ עצרַאוװש ןָא

 :טעב ןוא

 -רַאמשָאק יד ךרוד ןלָאז יז זַא ,ןגיוא עניימ ןטכיילפיוא טכיל ןייד לָאז ! ט-ג --

 ! געוו ןייד ,געוו םעד ןעזרעד ןוא ,ןעז ןעלּפענ

 ןשטנעמ .טסוּפ ןוא ןזָאלרַאפ זיא טיג וצ טנייה טריפ סָאװ ,געוו רעד יוװ ,עז'כ

 ייטש ,זָארג טימ ןסקָאװרַאפ זיא געוו סטיג ןוא ,ןטש ןופ לָאט ןיא ץנעט-םידש ןצנַאט

 : טעב ןוא ךיא

 םיכאלמ ענייד ןלָאז !ןטערטסיוא געוו ַא רימ רַאפ םיכאלמ ענייד ןלָאז !טדג --

 ! ריד וצ געוו ןפיוא ןטיײלגַאב ךימ

 ךיא ןוא ,ףױרַא-גרַאב ,ףױרַא-גרַאב זיא ט-ג וצ טריפ סָאװ ,געוו רעד יװ ,עז'כ

 :טעב ןוא ךיא ייטש --- ,ףױרַא-ּפָארַא ,ּפָארַא-ףױרַא קידלקַאװ ךיז ךיילש

 -גרַאב ,ףױרַא ,ףױרַא ןייג וצ ךימ קרַאטש ןוא רימ ףלעה !טידג ןיימ ,טדג --

 - !{ףױרַא

 גנַאל תורוד .רעטייוו ןוא רעגנַאל ַא זיא ט"ג וצ טריפ סָאװ ,געוו רעד :עז'כ

 ךָאד ןיב ךיא ךיוא ןוא .ט-ג וצ טפַאשקנעב ןיא תומשנ עדנרעטַאלפ םיא ףיוא ךיז ןעיצ

 : טעב ןוא ךיא ייטש -- ,םיקולא ישקבמ עכלעזַא ןופ לקינייא-רוא ןוא לקינייא ,ןוז ַא

 -ַאב זיא טירט ןיימ ןוא ,רעטייוו ןוא רערעווש ַא זיא געוו רעד !טיג ןיימ ,ט-ג

 םעד ןכיירגרעד ןענעק לָאז ךיא ,טײקרַאטש ןוא טומ רימ ביג .ךַאװש ןוא טצענערג

 וצ ןייז הכוז לָאז ךיא ! תולגתה ןייד ןופ םיורט םעד ,תורוד ןופ ליצ ןטקנעבעגסיוא

 ןוא ךעלרעייפ עשירעריפרַאפ יד ןשָאלרַאפ ,ןעלּפענ יד טגָאירַאפ ןרעװ סע יוװ ןעז

 !טיג ןיימ ,טכיל ןייד ףיוא טנייש סע

 ןּפַאכפױא ןוא ןרעה וצ ביוט ןוא ּפמעט זיא קרעוו-ןיורק סט-ג שטנעמ יו ,עז'כ

 :טעב ןוא ךיא ייטש --- ,טרָאװ סטדג
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 -פיוא ןוא רעצרעה עטּפמעטרַאפ ןעלסיירטעצ ןכליה-רענוד ענייד ןלָאז ! דג --

 ! טרָאװ-תישארב סָאד ,טרָאװ ןייד ןרעהרעד ןוא ןרעה וצ תומשנ עביוט ןקעוו

 טימ טקעדַאב ןוא ןקנוזרַאפ טגיל ,טרָאװ סטיג ןופ רעגערט רעד ,שטנעמ :עז'כ

 :טעב ןוא ךיא ייטש -- טיוק ןיא טכַאמשרַאפ ןוא ביוטש

 -סקַאלש ןייד לָאז ! ביוטש םעד םיא ןופ ןסײמשּפָארַא ןטניוו ענייד ןלָאז ! ט"ג --

 םעד ןבעלַאב ןוא ןשירפפיוא יוט ןייד לָאז ,ץומש םעד םיא ןופ ןקנעװשּפָארַא ןגער

 | !זיר םענעלַאפעג

 :טעב ןוא ייטש ךיא ןוא ,ענערָאפעצ ןוא עטלסיירטעצ ַא טלעוו ַא עז'כ

 ןכױהַאב יז טסייג-םעטָא ןייד לָאז !ןעמענמורַא יז ןעלגילפ-ץוש ענייד ןלָאז !טדג

 ץרַאה ןכעלשטנעמ סנדעי ןיא ןעגנירדניײרַא ןלַארטש:ןוז ענייד ןלָאז ! ןכַאמ ץנַאג ןוא

 !ט"ג ןיימ ,םימחר ןוא טּפַאשביל טימ ןעמערַאװסױא סע ןוא

4 ? ? 

 ךֵלַאוו ןיא גָאטרַאפ

 -זיורבעצ ַא יו ,סיוא טעז ןוא טכַאנ ןופ סנטָאש ןיא טליהעג טלעוו טגיל --- --

 ןיא ןקנוזרַאפ טייטש ןוא םערוטש ןטימניא ןרָאװעג טרעווילגרַאפ זיא סָאװ ,םי רעט

 רעביא ןיגת ןוא תויתוא ענעטָאשעצ יו ,סיוא ןעגנופַאש יד ןעצז . . .ףָאלש-תומולח

 ןופ ץנַאלגּפָא טימ לָאז רעכלעוו ,רפוס ןסיורג ןפיוא ןטרַאװ סָאװ ,תועירי עקילייה

 . . . םש ןסיורג ןייא וצ ןייז ףרצמ ייז ,לוכיבכ השודק ןייז

 ,ךייט ַא טעילַאװכ ןוא לרעסַאװ ַא טמָארטש ,גרַאב ַא ןופ סנסופוצ טרָאד ןוא ָאד

 טגָארט ןוא רעפרעד ןוא טעטש ייברַאפ טיצ ,דלעפ ןוא דלַאװ ךרוד ךיז טלגנעלש

 .טכַאנ ןופ טייקליטש רעד ןיא גנַאלק ןכעלט-ג םעד ןקורילגיּפש ןטרַאצ ןייז ףיוא

 סע עכלעוו ןיא ,ןגיוא טנפעעצ ןוא ןקעוװ וצ ןָא טלעוו ךיז טביוה --- .גָאטרַאפ

 -ניא רעביא ,טלעוו ןופ ףוס ןוא ביױהנָא רעביא ןגַארפ : ןגָארפ ןרעטיצ ןוא ןעלּפַאצ

 עכעלשטנעמ ןעמוקַאב -- ןשטנעמ ןופ תילכת ןוא לָאר רעביא ,ןבעל ןופ ןיז ןוא טלַאה

 ,ןטַאמָאטױא עכעלגעווַאב ףיוא עטצעזעגפורַא ,סנכייצ-עגַארפ ןופ םרָאפ םעד ּפעק

 .רעפטנע םעד ןכוז ןוא קעיטלעוו וצ טלעוו"קע ןופ ןזײרּפש סָאװ

 טגָאנעגסיױא ןוא ןסערפעצ טרעוװ סָאװ ,טלעוו ַא ןופ רעצ רעד ףיוא דוס טּפַאכ

 יד ןופ ןעיײרפַאב ךיז ליוו דוס ןוא -- ןגָארפ עקיבייא ןוא תוקיפס עכעלנייּפ ןופ

 . . תולגתה ןופ עגר רעד ףיוא טרַאװ ןוא טגיל רע ואוו ,ןלייה עקילייה

 -קיטכַאנ יד ןופ ןעלקיווסיוא ןוא ןעלקיוו ןָא ךיז גָאט רענעריובעג-יינ טביוה

 רעד ןעלקיווסיוא ךיוא ךיז טעוו טימרעד ןעמַאזוצ זַא ,טניימ ןוא רעכיּפעט עלעקנוט

 ןשטנעמ ןוא טלעוו ןרעיוב ןוא ןרעבגע סָאװ ,ןגָארפ עלָא יד ןרעפטנערַאפ ןוא דוס

 יד יו ,ןענעפעעצ ןוא ןעלקיווסיוא ךיז דלַאביטשרָאקָא ָאדָאד-טָא ךיז טעװ ץלַא --

 .ןלַארטש-ןוז ןופ רירַאב םעד רעטנוא ןעמולב-רעביוצ
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 : דוס םעד ,לוכיבכ ,קנואוו ןייז ךרוד ט-ג טלעפַאב

 ,ןעניפעג ךיד טעװ טלעוװ זיב טרַאװ ןוא הרעמ ןייד ןיא ןגיל רעטייוו ביילב --

 ! תולגתה ןייד ןופ העש יד ןעמוק טעוװ סע ןוא

 ןַא ןכוז סָאװ ,סנכייצ-עגַארפ טימ עטנפעעצ-ןגיוא גונעג טשינ זיא סע -- ,ןיינ

 ןוא ,טלעוו רעד ןופ דוס םעד קידנכוז ,ןרעדנַאװ קיבייא ױזַא ןלעוו ענעי .רעפטנע

 ןַא רָאנ ,טלעוו רעד ןופ דוס םעד טשינ ןכוז ייז לייוו ,ןעניפעג טשינ לָאמנייק ןלעוו

 . . . ןגַארפ ענעגייא ערעייז ףיוא רעפטנע

 ןסערפעצ טשינ ןענייז סָאװ ,יד דָארג ןלעוװ טלעװ רעד ןופ דוס םעד ןעניפעג

 ןוא טפַאשקנעב לופ רעצרעה טימ םורַא ןעייג סָאװ ,יד ; תוקיפס ןוא תולאש ןופ

 סעמַאמ וצ ,דניק עטלגָאװרַאפ סָאד טקנעב סע יוװ ,רוקמ םוצ ןלַאפוצוצ רעטיצ-המשנ

 ,סיוש

 דוס ןייא ךיז טליה .ןײרַא הרעמ רעד ןיא קירוצ דוס ךיז טרעליוק ןוא טליונק

 ןוא טעלָאיפ : טייקכיירנברַאפ רעייז טימ ןרירעמיש סָאװ ,ןרעיילש ןביז עלַא ןיא

 טימ טכױהַאב טרעװ טלעוװו -- יינש ןוא לָאטשירק ,דלָאג ןוא רעּפוק ,תלכת

 ,גנולסקעוו-טירָאלָאק רעשיטסימ

 -הרוחש-הרמ ַא טלעוװ ַא גָאט םענעריובעג יינ ןופ סיוא ךיז טלייש םיצולּפ ןוא

 -לימ יד ןיא טביוטשעצ טרעוו ןוא טײקכעלגעטלַא ןופ ּפמוז ןיא טקניז סָאװ ,עקיד

 ,ןריובעג ןרָאװעג זיא גָאט רעָארג ,רענרומכ ַא .טײקידעכָאװ רעיורג ןופ רענייטש

 ןוא גנושיטנַא ןופ טמוק סָאװ ,גנורעטיברַאפ ןוא טייקזייב לופ . . . גָאט ַא ךָאנ

 רעפטנע ןַא ןגירק ןוא טלעװ רעד ןופ דוס םעד ןעזרעד וצ ןעגנונפָאה ענענורעצ

 ,ןגָארפ עדנרעבגע עלַא ףיוא

 ןלָאז ייז זַא ,רעכוז-תמא עדנקנעב-המשנ יד ףיוא רעטייוו טרַאװ דוס רעד ןוא

 -- -- ןטלעװ עלַא םיא טימ ןטכיילרַאפ ןוא ןעניפעג םיא

 טכענ הנבל עסיײוו ןיא
 ןטימניא טרעווילגרַאפ טביילב האירב יד ןעוו ,טכענירעטניוו עקידהנבל ןיא |

 טלעוו טעז ,סנקלָאװ ןשיווצ ןָאלַאב ַא יו טמיווש הנבל ןעוו ,ךיז ןעילַאװכעצ ןקישיור

 .ןצלָאמשעג רעבליז ןופ םערוט-רעביוצ ַא יו ,סיוא

 "ןוא-גָאט ןשיוװצ ןצענערג יד טשיוורַאפ ,ךיז-טכוד ,ןרעו טכענ עכלעזַא ןיא -- |

 : ,טכַאנ

 ריא ןיא גָאט ןעגנַאפעג ךורּפש-ףושיכ ַא טימ טָאה טכַאנ זַא ,סיוא ךיז טכוד סע

 עטרַאצ יד ןיא טלקיװַאב ,ףָאלש-תומולח ןיא ןעקנוזרַאפ טגיל גָאט זַא :ץענירעבליז

 ,טכַאנ ןופ ןרעיילש-תודוס



 579 0 גרעבנעש דוד

 טכַאנ ןוא טכַאנ ןופ ןעלגילפ-ץוש יד רעטנוא ,דניק קנַארק ַא יו ,טגיל גָאט

 .ןגָאטרַאפ ןופ םיורט םעד ןוא ןעגנַאלק-הרושב יד ךיז ןיא טגָארט

 עקידנטָאש-ליטש יד יוװ ,געט ענעטָארטעצ ןוא עטכַאוװשרַאפ רעביא טכַאװ טכַאנ

 ; לָאטיּפש ןיא עקנַארק-ץיה יד ןופ ןטעב יד רעביא ןרעטַאלפ סָאװ רעטסעוװש-ןקנַארק

 -רעטומ רעסייוו-יינש רעד ןופ טייז רעד ייב דניק ןריובעג-טשרע ןַא יו טגיל גָאט

 ,טכַאנ

 ,טייקליטש רעדנּפַאכרַאפ-םעטָא ןיא טכענ-הנבל עסייוו-יינש ןיא טלעוו יד טגיל

 -ור עיולב-לקנוט יד ןטײרּפשסיױא ךרוד רעצרעה עדנדייל עלַא ןעלטרעצ וצ טיירג

 ,ייז רעביא לגילפ

 : ןעזסיוא רעדנַא ןַא טלעוו יד טמוקַאב טכענ יד ןיא

 -רָאי ןופ םינוגינ ןרעטַאלפ סע ואוו ,גנוטסעפ-המשנ ַא יוװ --- לוש-עטלַאק יד

 -רַאפ ןענייז סע עכלעוו ןיא ,ןגיוא יו -- רעטצנעפ ענעריורפרַאפ יד .רעטרעדנוה

 ,תורוד ןופ ןרערט-לָאטשירק ןרָאװעג טרעווילג

 ןעמיורט עגנַאל-תורוד ןופ סנטָאש ןענייז סָאד ,לוש ןיא קינייוװעניא ןצנַאט סנטָאש

 -נילק שיטלעוו-דמערפ .ןעלקניוו-לוש יד ןיא ענעבילבעג-טקעטשרַאפ ,ןעגנונפָאה ןוא

 ,רעטרעדנוהרָאי ןופ תוליפת ּפָא ןרעפטנע סָאד .לוש רעטלַאק רעד ןיא ןכליהּפָא יד ןעג

 .ןליפרעד ןוא ןרעהוצ ייז םימחר ןיא טעוװ ט-ג זיב ,םיור-לוש ןיא ענעבילבעג-ןעגנעה

 ריפ טימ ןשינעפעשַאב עקיסיפ:ןייא יװ ,סיוא ןעעז טָאטש קע ייב ןלימ-טניוו יד

 סע ןעוו רָאנ .ןעגנַאלקּפָא ןוא ןעגנַאלק ףיוא-ןּפַאכ ןוא ןעייטש סָאװ ,ןגיוא עקיציּפש

 עכעלשטנעמ ןגעװ ןלייצרעד ןביױהנָא ליוו ןוא טניוו-סדנוק רעזייב רעד ןפיולוצ טמוק

 יו ןעיירד וצ ןרעיוא עקיציּפש-ריפ יד ןָא ךיז ןביוה ,טייקיליב ןוא טייקכעלניילק

 עדליוו ענייז רַאפ טניו םעד לגילפ עטיירב ערעייז טימ ןשטַאּפ ןוא טנעה ריפ

 ערענעש ןייק ןיוש; :טגָאז רענייא יו -- דליוו ןוא זייב קידנעמורב ,קיטש"סדנוק

 -עג טשינ ןוא --- ;טייקיליב ןוא טייקיניילק עכעלשטנעמ יװ ,ןענופעג טשינ השעמ

 -- -- "שטנעמ םענעלַאפעג ןרעביא יו ,ןכַאמ קיטסול ךיז ןעמעוו רעביא ןענופ

 ,טכענ עסייוו-רעבליז יד ןיא סיוא שרעדנַא טעז קאלב-ןעמָארק רעד ךיוא

 עכעלשטנעמ ןטָארטעצ ןגיל סע ואוו ,סָאלש-רעביוצ ַא זיא סָאד זַא ,ךיז טכוד סע

 ןרָאי ןוא געט עכעלשטנעמ רַאּפ םירבק-ןעילימַאפ ךָאד ןענייז סע !עז .רעצרעה

 ןוא ןתוינשמ ןיא ןעגנונכייצ יד ףיוא םירבק-ןעילימַאפ עטלַא-רוא יד סיוא ןעעז ױזַא

 עדנילב יד יװ ,ןרירפ ןָא טביוה יז ןעוו ,סיוא טעז בורג-רעסַאװ יד ןוא ,ס'ארמג

 | - . . . ףשכמ ןטלַא ןַא ןופ ןגיוא

 ןיא ךָאנ ןטלַאה יז ןעוו סעלאקס-תישארב יוװ ,סיוא רעדלעפ ןעעז טכענ יד ןיא
 עקיכָאנק יו ,סיוא ןעעז רעמיוב .גנוצ ענעריורפרַאפ ַא יו ,סיוא טעז ךייט -- ןרעוו

 | .הליפת וצ ענעביוהרַאפ ,טנעה

 סייוו -- טכַאנ ךיז טליּפש גיובסיוא-ןופצ ןופ ,גָאט טרעבליז גיובסיוא-םורד ןיא

 . . . טכַאנ רערעפיט ךָאנ וצ ריפניירַא רעדָא גָאט ןופ גָאזנָא זיא סע יצ ,שטנעמ טשינ
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 זיולב טגָארט ױזַא .גָאט ןריובעג טרעוו ױזַא טשינ !ןיינ ?טגָאט סע ,סָאװ ---

 ...גָאט ןטייוו ַא ןופ םיורט ןשירעריפרַאפ םעד טכַאנ יד

 טרַאװ יז ,טרַאװ ןוא טגיל טלעוװ יד יו ,שטנעמ רעד טריּפש טכַאנ ַאזַא ןיא

 עזייב ןדנובעג ריא ןבָאה סע עכלעוו ,ןטייק יד ןופ ןעיײרפַאב יז ןוא ןעמוק לָאז ןעמ

 . . . טקניז יז ןכלעוו ןיא ,ּפמוז ןופ ,סעטַארק-האמוט יד ןופ יז ןעײרפַאב --- : רעטסייג

 .טכענ-הנבל יד ןיא לאוג ןפיוא טרַאװ ןוא טלעוו יד טגיל

 טניו רעד טגָאז יזזַא

 טלעוו קע ןייא ןופ .דנַאל וצ דנַאל ןופ ,טָאטש וצ טָאטש ןופ ןטניוװ ךיז ןגָארט

 ,דלַאװ ןוא דלעפ ךרוד ,לָאט ןוא גרעב רעביא ,ןטייווצ םוצ

 ןייּפ ןטסענ סע ואוו ,ךעלקניוו עטסנפרָאװרַאפ יד ןיא ןײרַא ןעגנירד ןטניוו יד

 -רעגנוה ןופ ןצכערק :ןצכולש ןוא ןצכערק עכעלשטנעמ ףיוא ןּפַאכ ייז ,דייל ןוא

 -רעדינ-טיוט םוצ ןוא ענעכָארבעצ-גנוי ןופ ןצכולש ,ענעזָאלרַאפ-םַאזנייא ןוא עדנדייל

 ןוא ןעלגילפ ערעייז ןיא ןייא ץלַא סָאד ןעלקיוו ןוא ןטניוװ יד ןעמענ ,ענעגָאלשעג

 : רעמינּפ עכעלשטנעמ יד ןיא טימרעד ןסיימש

 "נוה ןופ ץכערק םעד ןרעהרעד וצ ביוט ריא טנעז סָאװרַאפ !ןשטנעמ ריא --

 -ץרַאה ןוא לּפַאצ-המשנ םעד רַאפ ּפמעט ריא טנעז סָאװרַאפ ? עקידנדייל ןוא עקירעג

 ריא ,ָא -- ?םענעגָאלשעגרעדינ ןוא םענעכָארבעצ ןופ ןצכולש םעניא רעטיצ

 -- -- ןשטנעמ

 כא יא
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 ,טנעוו עטלסיירטעצ טימ ,לזייה ,ןעקנוזעג ןיירַא דרע'רד ןיא ,ףיט ַא .טָאטש קע

 שטנעמ ַא טגיל טרָאד .טסענ רעכעלשטנעמ ַא וצ יוװ ,עדוב-טנוה ַא וצ ךעלנע רעכיג

 סױא-טמעטָא ןוא טלעק ,תחדק ןיא ךיז רע טפרַאװ .טכַאמשרַאפ ןוא טנלע ,ץיה ןיא

 | ,ץכערק ַא טימ המשנ ןייז
 ס'נטנלע םעד ףיוא טּפַאכ ,הברוח יד םורַא טזיירק ןוא ייברַאפ טניוו ַא ךיז טגָארט

 םוצ םיא טגנַאלרעד ,ןכיוה עשילמיה יד ןיא קעװַא םיא טגָארט ןוא ץכערק-המשנ

 : טגָאז ןוא דובכה אסכ

 ןייד יו עז ,ןשינעפעשַאב ענייד ןופ רעטָאפ :ןטלעוװ עלַא ןופ רַאה !טיג --

 ןזָאלרַאפ ןוא ,טכַאמשרַאפ ,טײקמַאזנייא ןיא טמעשרַאפ טגיל לוכיבכ ,דליב-רוטַאינימ

 -- -- -- ןבעל ןייז רַאפ טפמעק ןוא ,גוציםעטָא ןטצעל ןייז ייב
 טעילוהעצ ,םערוטש ןזייב ןיא ךיז טזָאל ןוא ןרָאצ סט"ג ףיוא טניוו רעד טּפָאכ

 ,עטַאז ןוא עכייר יד ןופ ןעגנוניואוו יד ןקעדַאב סָאװ ,רעכעד עכיוה יד רעביא ךיז רע

 םענופ ץכערק םעד ןרעהרעד וצ ביוט טייקנדירפוצטסבלעז רעייז ןיא ןענייז סָאװ
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 ןכעלקערש ַא טימ רעכעד יד רעטנורַא טסייר ןוא טניוו רעד טּפַאכ .שטנעמ ןעמַאזנייא

 .םורבעג

 ןופ ןגעטש ןוא ןגעוו יד רעביא ,ןגיובעג ןסיורד ןיא רעלטעב ַא ךיז טכיילש

 טנערבעג-רעמוז .טשרוד ןופ טכַאמשרַאפ ,רעגנוה ןופ רע זיא טגָאצרַאפ .הנידמ רעד

 ןוא ,טסָארפ ןופ טזיּפשעגכרוד -- רעטניוװ ,ביוטש ןופ ןסערפעגפיוא ןוא ןוז ךרוד

 רעד טּפַאכ --- ,ןריובעג ןייז ןופ גָאט םעד ףיוא רע טנייוו .טניוו ןופ טרעטיצעגכרוד

 טרעוו טרָאד ,ןעלמיה עכיוה עטייוו יד ןיא קעװַא יז טגָארט ןוא רערט ןייז ףיוא טניוו

 ,לגָאה ןיא טלדנַאװרַאפ טרעוו ןוא טרעווילגרַאפ רערט יד

 יד ןרָאצ ןזייב ןיא טעגזַארבעצ ןוא לגילפ-ןקלָאװ ענייז ףיוא טניוו רעד טּפַאכ

 -- -- טכַאמעג רעלטעב ַא רַאפ ןשטנעמ ַא ןבָאה עכלעוו ,יד ןופ סענירטיוו ןוא ןביוש

 לא
+ 

 עכעלשטנעמ ףיוא יײרעגָאלקעג רעכעלקערס ןיא טכַאנ ןטימניא ןטניוו ןעיָאוװ

 . . . טייקנסיברַאפ רענעגייא ןוא טײקנלַאפעג

 -סנעפ ןוא ריט ןייד ןיא ןטניוו יד ןּפַאלק סָאד : רעה ןוא ןרעיוא ענייד ןָא-ץיּפש

 ןוא רעכעב-ןרערט ןייק טשינ זנוא ןופ ךַאמ !שטנעמ :ןפור ןוא ןעמורב ייז ! רעט

 !רעכערב-ןביוש ןוא רעקילפ-רעכעד ןייק טשינ זנוא ןופ ךַאמ ! רעסיימש-ןשטנעמ

 ןוא טפַאשביל טימ טצָארּפש ןוא טבעל סָאװ ץלַא ןטעלג ןוא ןעלטרעצ זנוא זָאל

 . . + ןרָאװעג ןפַאשַאב רימ ןענייז םעד וצ לייוו ,םימחר

 סָאװ ,ןטניוו עכעלדירפ ןייז ןענעק רימ ןלעװ ,ךעלשטנעמ וד ייז !שטנעמ ---

 . . . דלעפ ןיא ןריצַאּפש

0 |{ /{( 

 רעלטעב

 רעד טלטעב סע .רעגנוה םעד ןליטש וצ -- טיורב ןַאמערָא רעד טלטעב סע

 "מעט ,רעָארג רעד טלטעב סע ןוא .רעצ ןייז ןליטש וצ --- טפַאשטניירפ רעמַאזנייא

 ןייז ןביירטרַאפ וצ -- טיײיקמַאזקרעמפיוא ןּפָארט ַא שטנעמ רעזָאלנעמָאנ ,רעּפ

 .טייקיטכיוורעדנימ ןוא טייקטסוּפ ענעגייא

 .ןעזסיוא רעייז ןיא ןדישרַאפ ױזַא ,ןעגנַאלרַאפ ערעייז ןענייז סע ןדישרַאפ יו

 ,לרוג רעייז זיא ןדישרַאפ ױזַא ,ןעזסיוא רעייז זיא סע ןדישרַאפ יוװ ןוא
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 : ןַאמערַא רעד

 ;ןבעל ןופ טסַאל ןרעווש ןרעטנוא ןלַאפ טלָאװ רע יװ ,ןזָאלענּפָארַא ּפָאק רעד

 דנַאש יד ךיז ףיוא ןּפעלש טלָאװ רע יו ,טרעקיוהעגנייא ןוא ןגיובעג ןקור רעד

 ןיא ןלַאמ לָאז -- קרעוו-טסנוק סטיג -- שטנעמ זַא ,טזָאלרעד סָאװ ,טלעוו רעד ןופ

 קידרעטיצ ןוא קידלקַאװ -- טירט ןייז ;טײקנפלָאהַאבמוא ןוא שואי ןופ טנורגּפָא

 רענעסױטשרַאפ ןוא רעקירעביא ןַא טלעװ רעד רעביא ךיז ןרעטנָאלּפ ןפרַאד וצ

 .ןעמעלַא ןופ

 ןטרעקַאעצ ןדייל טימ ןייז ףיוא ןטספרַאש םוצ סיוא ךיז טקירד ץלַא סָאד ןוא

 סע עכלעוו ןיא ןוא ןגיוא-ליוק ענעשָאלרַאפ ייווצ ןציז סע ןכלעוו רעטנוא ,ןרעטש

 -- -- המקנ ןוא הללק ןופ ,רעצ ןוא ןרָאצ ןופ רעייפ ַא זייוונטייצ ףיוא-טרעקַאלּפ

 ,טָאטש וצ טָאטש ןופ ,סַאג וצ סַאג ןופ ,בוטש וצ בוטש ןופ ךיז רע טכיילש יױזַא

 רעקיצנייא ןייז --- ןקעטש ןייז ףיוא טרַאּפשעגנָא ,הנידמ רעד ןופ ןצענערג יד רעביא

 ,טלעוו רעקידתוירזכא ןַא ןיא ןעלנָא

 ,ריבג םענעמוקעגפיוא-שירפ ,ןטַאז ַא ןופ קילב-קזוח ַא ואוו-ץעגרע : לרוג ןייז

 יד ןיא ןטעטנעּפעג םעד רַאפ ליפעגטימ ןופ קנופ ןייק ָאטשינ זיא סע ןעמעוו ייב

 סָאװ ,יורטוצמוא ןופ קילב ַא -- ואוו-ץעגרע :יירעלטעב ןוא טײקמערָא ןופ ןטייק

 . . . הבדנ"ןשָארג ןייז טרעוו םענעלַאפעג ןופ ץרַאה סָאד זיא יצ ,טסעמ ןוא טגעוו

 טשינ :טיײדַאב סָאװ ,ףרַאװסױרַא-ןשָארג רעשיטַאמָאטױא ןַא --- ואוו-ץעגרע ןוא

 ןופ קילב ַא ןעוו-ןטלעז ןוא . . . ּפָא ךיז גָארט ןוא ןשָארג םעד םענ ,ןדעד וצ יאדכ

 סָאד רעכלעוו ייב ,עמַאד רעקיצרַאהמערַאב ַא ןופ טמוק סָאװ ,תונמחר ןוא דיילטימ

 ןופ סָאמ ןעצ יד טרעטשעצ טשינ-רעיש טָאה רעלטעב ןופ דליב עקידנרעדיושפיוא

 -- -- גָאטליואוו ןוא דיירפ ןוא קילג

 : רעמַאזנייא רעד

 ,טניירפ ַא טכוז ןוא טפַאשקנעב ןיא רע טזיירּפש ,ןשינעבעלרעביא טימ ןדָאלַאב

 טימ לופ ,סקידנכוז ַא --- גיוא ןייז .ןליפעג עטסמיטניא ענייז ןלייט וצ ןעמעוו טימ

 גנונפָאה ןופ םעדָאפ ַא לָאמַא ךיז טבעוו טכיזעג קירעיורט ןייז ףיוא .עביל-ןשטנעמ

 -קנעב ןופ ,ןבעל ןיא שטנעמטימ ןוא טניירפ ַא ןעניפעג וצ גנונפָאה ; טפַאשקנעב ןוא

 ןגעוו ,ןעמיורט ענייז רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןבָאה לָאז סָאװ ןשטנעמ ַא וצ טפַאש

 וצ געוו םעד ןכוז ןוא ןייטשרַאפ קיטייזנגעק ןלעװ ךיז ןלעוװו ןשטנעמ ןעוו ,טייצ ַא

 -- -- טפַאשרעדורב-טלעוו רעסיורג רעד

 "וצסיוא טונימ עדעי טיירג ,טניירפ ַא קידנכוז ,טמיורטרַאפ רע טנַאּפש ױזַא

 ,טנגעגַאב רע סָאװ ,ןשטנעמ ןדעי עביל ןופ טנַאה ַא ןקערטש

 ;יורטוצמוא טימ םיא ףיוא טקוק ןוא טשינ םיא טייטשרַאפ סע רעו : לרוג ןייז
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 טביולג סע רעוו ןוא ?וויאַאנ ױזַא ןייז ךָאנ ןטייצ עקיטנייה שטנעמ ַא סע ןעק יװ

 ;שטנעמ רענעלַאפרַאפ ַא ןיוש ,ךעבענ תונמחר ַא :םיא טרעױדַאב רעד -- ָאי םיא

 -- -- ןשטנעמטימ ךָאנ טכוז ןוא ןבָאה טנייפ טשינ ןעק סָאװ ,שטנעמ ַא

 טָאה ןוא ,םַאזנייא ןייז ןפרַאד ןופ רעצ ןייז ָאי ןיוש טפיירגַאב רעצימע ןעוו

 -ןשטנעמ ןייז רַאפ שינדנעטשרַאפ סָאד רעבָא טלעפ ,תונמחר ןוא דיילטימ םיא ףיוא

 ןופ סיוא ךיז טלייט ,רעמַאזנייא רעד רעבירעד ךיז רע טשיוטנַא רעמ ץלַא .עביל

 ,ַאה-וה ןצנַאג ןופ ּפָא ךיז טסילש ןוא ,םורַא ןצנַאג

 -- -- רעמיורט רעמַאזנייא רעד טביײלברַאפ רע
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 :שטנשמ רעזָאלנעמָאנ ,רעָארג רעד

 ּפָאק םעד ,קידרעּפָאה ןוא טסעפ --- טָארט ןייז ,ּפמעט ןוא ךערפ -- קילב ןייז

 רע זיא טעדיילקעג .זָאלקורדסיױא ןוא טעפ --- םינּפ סָאד ,קידנסיירפיוא ,ןביוהעגפיוא

 עמַאס יד רעביא קידנעטש טרידַארַאּפ רע .רעדיילק עקיברַאפ ,עטנוב ןיא אקווד

 :ןטסעשז עקידנפורסורַא עטסָארּפ ענייז טימ ןסַאג עטבעלַאב ןוא עקישיור

 ףיוא ןקוק טשינ טליוװ ריא ןעוו וליפַא ...!ייג ינולּפ ןב ינולּפ ךיא ! טעז --

 | !ןעז ךימ ריא טזומ ,רימ

 -- -- טָארט ןייז זיא קיכליה ױזַא ןוא גנומענַאב ןייז זיא קידנסייר-ןגיוא ױזַא

 ןוא טָאּפש טניפעג ןוא -- םענעי ייב תובישח עלעסיב ַא טכוז רע :לרוג ןייז

 ןופ ןוא -- טײקטסוּפ ענעגייא ןייז ןביײרטרַאפ וצ סָאװ-סעּפע טימ טכוז רע .לוטיב

 ,טליוהעגסיוא רערעמ ךָאנ רע טרעוו הּפצוח רעשירעפורסיורַא רעּפמעט ןייז

 רעקידהּפצוח רעטסוּפ רעד . . . ,רע זיא רעלטעב רעטסכעלקילגמוא עמַאס רעד
 .טייקמַאזקרעמפיוא עקשטיּפַאק ַא טלטעב סָאװ ,קינהוואג-לעב



 שטיווָאקרעב סםײח

 ,(עטיל) עווענשיוו ןיא ןריובעג
 (1917) ז"ערת

 קרָאידינ ןיא ןברָאטשעג
 (1959) ג"ישת

 רעגײטש ןייז ןפ ליפ יװ טָאה סָאװ ,עמילרלױּפ ןופ לגני שיד" ַא

 עטמירַאב יד ןיא ךסומ ןוא הרוח ןעורעל םוצ געװ םעד ןעוופעג

 ןדאר ,עדיל ןופ חובישי יד ןעגנַאגעגכרוד זיא רע) תובישי עשיוװוטיל

 ךעגײטש ןײז ןפ ליפ יװ טָאה סָאװ ,רוחב'הבישי ַא .(רימ ווא

 עסיורג יד ןופ געט'סגנוטער ןכעלרעדנואװ סםעד טטַאמוצכרוד טַאהעג

 טָאה רע) .גירק סגנוטכיגרַאפ ןשיצבַאנ ןופ הפוקתח רעד ןיא חובישי

 יףיט רעביא הבישי רערימ רעטמירַאב רעד טימ ןעמַאזוצ טרעדנַאװעג

 ןרעטצגיפ ןיא אקװד ןוא .(ײכגַאש ןייֵק זיב חרזמ ןטײװ ןוא דגַאלסור

 ןגטלשעגפױט טָאה הבישי רערימ יד ואט ןטרָאד ,ײכבגַאש ןופ ָאטעג

 רעד ,קורזסױה םוּב ןסירעג ךיז טָאה ןטרָאד ,טלעצעג הרוח ריא

 עקידנרעדנגַאװ עקיזַָאד יד ןןפ9 םעגײא ןופ טגאלַאט רעשירַארעטיל

 טמעשעג ךיז טײקגרײשַאב סיורג ןײז יא טָאה רע .רענרעל'הרוח

 טלעטשרַאפ ךיזו ווא ,ןעמָאג םעגעגײא ןייז טימ ןענעי'ימתסוצרעטנוא

 ַנֲא עגײז .(סעגַאח .ח ,ץיבוקטעי בוד) ןעמענ עטכַארטעגסיױא טימ

 ןברוח ןופ ץיגַמרמ רעד טימ ײס ןעמעטט סָאװ ,ןעגנופַאש עשירעגנַאפ

 ןיא ןעגוישרעד ןענײז ,הנומא ןופ זחוכ ןקיבײא םעד טימ ײס ןוא

 עשידיײ יד;) .ײכגַאש ןפ ןבַאגסױט עשידָאירעּפ עשיסקָאדָאטרָא יד

 טפעה'למַאז -- "ךַאגַאמלַא רעשידײ רעד, ,"חרזמ ןטײװ ןפ עמיטש

 'לדגַאמ שירעב ןופ עיצסַאדער רעד רעטווא ,טגַאדעג ןזועיגילער ןרָאפ

 טורוסיוא ןַא ןעװעג זיא ןענײשרעד םצע רעײז ןױש סָאװ ,(םיױב

 עדנע רעד טימ עקירעמַא ןײק ןעמוקנָא וכָאג .הרובג רעטיטסיײג ןופ

 ךלוב (יִא טןרעלעג ןײלַא טשרעוצ רע טָאה ,גירס ןשיוַאפַאי ןופ

 ןעמונעגפיוא טרָאד רעטעּפש זיא א 'וגחלא ססחצבי יר תבישי, ןופ

 ןברָאטשעג ג1י731728 רע זיא ג"ישח ןיא .הבישי:שאר סלַא ןרָאטעג

 ישודיח ענעבירשרַאפ ןופ השורי 8 קידוזָאלרעביט ,גַאלש ץרטה ט ןופ

 .ןביטַאג עשירארעמיל עגעטלַאהַאב-סידתועיגצ לסיבַא ךיוא יװ הרות
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 שטיוװָאקרעב םייח

 רעלטסניק רענעגושמ רעד

 ןשיווצ ,בושי ןכעלשטנעמ ַא ןופ טייוו ,רעלטסניק ַא טבעלעג טָאה ברעמ ןיא

 רע .ןעמוקעג טשינ גנורירַאב ןיא רע זיא ןשטנעמ טימ .ןלָאט ןוא גרעב ,סעקנָאל

 ,רוטַאנ רעקידנסקַאװ רעליטש רעד ןיא ןעוועג רע זיא טבילרַאפ .טסַאהעג ייז טָאה

 טימ שידניק ךיז ןליּפש ןוא ן'העש עגנַאל טרָאד ןציזּפָא ,לכייט םוצ רע טגעלפ ןייג

 יד טימ ןוא טכַאנ רעד טימ ןעמַאזצ רע טגעלפ ןרוכיש ,ןלַאװ עטצירּפשַאב-ןוז יד

 טכע .לודנעּפ ןייז טימ ןעגנוזַאב רע טָאה ןעמעלַא ייז .יוט סנּפָארט -- ךעלזערג

 טָאה רע ,ןילַא רוטַאנ יד ןסָאגעגרעביא ,רעטנווייל ענייז ףיוא דליב סָאד ןייז טגעלפ

 טָאה .ןבעגעגרעביא ןזעוו טרעדלישעג ןייז ןופ טַאמָארַא םעד ןוא טפוד םעד וליפא

 .ןעליוק ביוט ַא רע טגעלפ -- טולב ,ןביירעצ ןעמולב רע טגעלפ ,ןלָאמעג םולב ַא רע

 -גירַא רע טגעלפ גנומיטש רענעביוהרעד ַא ןיא .ןברַאפ ענייז ןעוועג ןענייז סָאד

 ,טײקנײש-רוטַאנ עקיטפַאז ,עיור יד ןעז ןוא ןעמוק דלַאװ ןיא טגעלפ רע ןעוו ,ןלַאפ

 ןופ ,ךַא :גנוניוטשרעד ןופ רעטרעװ ןסײרסױרַא ןּפיל ענייז ןופ ךיז טגעלפ ןַאד

 ןכוזַאב םיא ןעמוק ןגעלפ ןשטנעמ ןעוו ןוא ...טכַאמעג רעסעב סָאד ןעמ טָאה למיה

 טגעלפ ,ףַאשַאב-רעדנואוו ןייז רַאפ גנורעדנואווַאב עזָאלצענערג ןקירדסיוא ןוא

 ,רעדלעוו עניימ ןיא ןעמוק ןעלגיופ רעסעב ןטלָאװ :ןרעפטנע קידנקורמ ייז וצ רע

 ...!םיניבמ רימ ךיוא -- ? ןשטנעמ .ןעמולב עניימ ףיוא ןעגנילרעטעמש

 ,לזדנעּפ ןייז רעטנוא ןופ סױרַא זיא סָאװ ,ץלַא טבילעג קיאילג רע טָאה ךָאד

 ףיוא -- טכענ עצנַאג .ברַאְפ ַא ןסַאּפוצ ףיוא םיא ייב ןײגקעװַא ןגעלפ עצנַאג ן'העש

 יו ,דליב סָאד ןרירנָא רע טגעלפ רעטיצ ןקילײה ַא טימ .סעיניל עקירעהעג יד ןבעג
 גנַאל רע טגעלפ ,דליב ַא ןקידנע טגעלפ רע זַא ןוא .ןזעוו ןקידעבעל ןטלטרעצעג ַא

 טייז םייב רעדָא ,לַאז ןטימ ןיא יצ ,לקניוו ןיא : םיא רַאפ טרָא ןטסַאּפעגוצ ַא ןכוז

 ןשיווצ יוװ ,רעדליב יד ןשיווצ ןײגמורַא רע טגעלפ ן'העש עקידייל ןיא .רעטצנעפ ןבענ

 ,רעמייב :ענעגייא ןַא טלעװ עצנַאג ַא :ןעלמרומ קידיהאנה ןוא ,ןעײלַא-רעמיוב

 דלַאװ ןופ טָא יו ,דליוו ,תויח ,ןענוז עקידנעייגרעטנוא ןוא עקידנעייגפיוא ,ןעגנַאז

 ,דגַאי ףיוא ייג ןוא סקיב יד םענ שטָאכ ,סױרַא

 טַאהעג ביל טשינ טָאה רע .שטנעמ רעד טלעפעג טָאה ענייז רעדליב עלַא ןשיווצ

 ,ייז ןָא רעסעב טריּפשעג ךיז טָאה רע --- ,ןשטנעמ ןלָאמ ןוא ןרעדליש וצ

 ,ץלַא טגָאמרַאפ טָאה רע .ןפַאשעג ןוא טסַאהעג ,טבילעג ,טבעלעג רע טָאה ױזַא

 ַא ןוא טליפ סָאװ ,ץרַאה ַא ;טעז סָאװ גיוא ןַא : ןגָאמרַאפ ףרַאד רעלטסניק ַא סָאװ
 טָאה סָאװ ,טַאהעג רע טָאה ןכַאװש ַא ּפָאק ַא רָאנ ,עטשטנעבעג ַא טנַאה ַא -- טנַאה

 : סיוא ןוא ,ןעוורַאפ ַא ןָא ןוא סָאװרַאפ ַא ןָא לָאמַאטימ .טכַאמעג בורח קרעװ ןייז

 רעביא ןעילפמורַא ןקיניזנַאװ ןכָאנ .רעלטסניק ןייק ָאטשינ ןוא שטנעמ ןייק ָאטשינ

 ןעשזדנַאלברַאפ רעדימ ַא ןוא רעדלעפ עטסיוו ףיוא ןעקנָאלב טכענ עצנַאג ,רעדלעפ

 רעקידנעייגפיוא ןַא ףיוא ןוא לזדנעּפ םעד טּפַאכעג גנילצולּפ לָאמַא רע טָאה ,םייהא
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 רעדָא ,ּפסָאנק ענירג עטנפעעצ-טשרע ןַא ,ברַאפ רעצרַאוװש טימ סָאג ַא ןָאטעג --- ןוז

 ןַא -- טרינָאּפמיא םיא סע טָאה ןיזנַאװ ןייז ןיא .טיור טימ ןסָאגַאב --- ביוט עסייוו

 טּפַאכ רע ןוא רעבירַא טייג ייווצ-גָאט ַא ! גנוטכינרַאפ ןוא ןברוח ןופ ַאזַא קורדסיוא

 ,טכייל ױזַא ,גנירג ױזַא םיא זיא סעּפע .תורכיש-טיוט ַא ךָאנ יװ ףָאלש ןופ ףיוא ךיז

 סָאװ; :טרעדנואוורַאפ ,טלפייווצרַאפ טקוק רע .קרעוו ענייז ףיוא קילב ַא טּפַאכ רע

 ,ףיט ױזַא טיירש רע ,טנייוו רע *?טכַאמעג בורח סָאד טָאה רעווק *? ןעשעג ָאד זיא

 טקיאורַאב רע זיב .גייצליּפש ןייז טכערבעצ ןעמ ןעוו ,דניק ַא יו ,קידתומימת ױזַא

 ןעיוב וצ ןוא תונברוח עטכַאמעגנָא יד ןטכיררַאפ םוצ ןערב טימ ךיז טּפַאכ ןוא ךיז

 יו ,טייהרערָאלק םורַא טילפ רע ,ליּפש יד רעביא ךיז טרזח סע ןוא ,ןטלעװ עיינ

 רעד ךָאנ טסילפ רערט ןייא .לכייט םייב רע טציז זָאלפליה ,טלפייווצרַאפ .עגושמ

 טכַאמ רעוו, :היח עטעדנואוורַאפ ַא יװ טצכערק רע .ןײרַא רעסַאװ ןיא רערעדנַא

 ןיימ ןעד סע זיא; : םיא טרעפטנע םיטש עכעלרעניא ןַא ןוא *? קרעוו ןיימ בורח סע

 .*! ןברוח-סטלעװ רעד ךָאד זיא סָאד ? ןברוח

 טלַאפ ,טנַאה ןיא לזדנעּפ ןטימ ױזַא טייטש רע ןוא קַאטַא ןרעווש ַא תעב ,לָאמַא

 -ןברוח עקיזָאד סָאד-טָא ,ָא ! ןברוח ןקיטכיר םעד ןלָאמסיױוא עקַאט טעוװ רע : ןייא םיא

 ,טכע רעדליש : םיא טגָאלש ּפָאק ןיא !ןרעטשעצ טשינ רעמ רענייק םיא טעוו דליב

 רע ןוא .ברַאפ עטכע ןַא ,ברַאפ ַא ךיוא זיא סע סָאװ ,רעייפ טּפַאכ רע !רעטכע

 .רעדליב-ליוא יד רעביא ברַאפ-רעייפ רעקידעבעל רעד טימ ךרוד-ריפ ַא טגנַאלרעד

 -הוואת טקעל רעייפ רעד .ןעמַאלפ ןיא טלגנירעגמורַא טייטש רע ןוא -- טונימ ַא

 לזדנעּפ ןטימ טייטש רעלטסניק רעד ןוא ןרָאי ןופ טעברַא עכעלטרעצ ןוא ימ יד קיד

 ...!טסנוק עטכע ,טסנוק זיא סָאד ןיזנַאװ ןיא טיירש ןוא טנַאה ןיא

 ,ךײשת ,ירשת ,ײבנַאש

 תורוש עצרוק

 םוה ת םייב

 רעד ,טגײלעגקעװַא רעקַא םעד טָאה שטנעמ-דרע רעד .סיוא ךיז טכעש עּפָארײא

 ןטיױט :דלעפיטכַאלש ןפיוא קעװַא זיא ןוא ,ןזָאלרַאפ ץַאלּפ ןייז -- ןַאמ-סטעברַא

 עטרַאדעגסיוא יװ ,ןגעוו עלַא ףיוא ךיז טרעגלַאװ ןבעל ךעלשטנעמ .ןברַאטש רעדָא

 ןרעדעפ יו ,סיפ ,טנעה ענעסירעגּפָא --- לקניוו ןדעי ןיא ,טסברַאה ןיא ךעלטעלב

 ןצכערק יד לָאט-ןרערט ןסיורג םעד ןיא סיוא ןעיָאו רעטניוו .ףוע ןטכָאשעג ַא ןופ

 .עקידססוג ןופ
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 .טיוט ...ןוא ןסע ךָאנ ייר רעסיורג ןייא ןיא ןעייטש ענעבילבעג-ןבעל יד ןוא

 ןעד ןבָאה רעדלעוו יד ןיא סעדייז-רוא ערעייז .טשינרָאג רַאפ --- ? סָאװרַאפ

 םורַא ןוא ?טשינרָאג וצ ןוא טשינרָאג רַאפ סנבעל עכעלשטנעמ ןעוועג בירקמ טשינ

 -רַאפ *רוטלוק, רעטשרמולכ ַא ןופ ץענ-סבעווניּפש ַא ןעמ טָאה טשינרָאג ןסיורג םעד

 ךיז טלגנַאר ןוא טרעדיילש שטנעמ רעזָאלנעמָאנ ,רעכעלקילגמוא רעד ןוא ,טבעוו

 .ןעײרדסױרַא טשינ רעטנָאלּפ ןופ ךיז ןעק ןוא קיטפַאהפמַארק

 ןופ רעדלעוו ןוא רעדלעפ יד ףיוא םיפוג עכעלשטנעמ ענענופעג עלַא יד רַאפ

 רעוװ ,סייוו ןעמ --- ןעגנערב ןפרַאד טשינ הפורע-הלגע ןייק ןעמ טעװ ,עּפָארײא

 / !ןענייז רעדרעמ ערעייז

 ָא ט ע ג

 -- רמוש רעד ןוא ; סָאלש סיורג ַא טימ רעיוט ַא :ָאטעג ןלָאמעג ןבָאה רעלָאמ

 ,טנַאה ןיא טכיל ענעסקַאװ עלעג ַא ןוא ןצרַאה ןפיוא ץיירק א טימ ,רעכעלטסייג ַא

 -מוא --- ָאטעג -- םלצ -- רעטלַאלטימ ,דליב סָאד טפיטרַאפ רעמ ךָאנ ןבָאה רעביירש

 -'המחלמ-רַאפ יד טרזחעג ,טנרעלעג טָאה ױזַא .למעלפ ןופ לטיינק ַא יו ,רַאבלײטעצ

 זיא .לגרָאג םייב תמא םעד טּפַאכעגנָא טָאה יז זַא ,טניימעג ןוא טלעוו עטלַא עקיד
 ךרוד טנרעל ןוא טייצ עיינ יד ןַאגַארוא-רעייפ ןקידמערוטש ַא ףיוא ןטיירוצ ןעמוקעג

 עּפָאריײא רענעגנוזַאב רעד ןופ שטנעמ רעד זַא ,ןכורבסיוא:ןַאקלואוו ןופ סעניוװַאל

 .ָאטעג ןופ רעטיה רעד ןייז ךיוא ןעק

 ;ןירג רע זיא לטעלב ןירג ַא רעטנוא דלַאװ ןיא טגיל רע בוא ,םערָאװ רעד

 טלעטש ,הציחמ ַא ,טנַאװ ַא זיא סָאד ,ָאטעג .יורג רע זיא --- ןדמַאז עיורג רעטנוא

 ,שרדמ-תיב ַא ,לגיצ רעדָא ץלָאה ןייק ןופ ןייז טשינ יז ףרַאד ,ףיוא ןיײלַא ריא ןעמ

 .טגונעג סע ןוא ,םיוצ-ןעמולב ַא זיא סָאד -- ןבעל-הרות שידיי ַא ,תורמג עטנפעעצ

 ַא ןלעטשוצפיוא טרעדנוהרָאי רעטסקיצנאוצ רעד טשינ ךיז טמעש ,טשינ ביוא

 -- -- !ךעלקיטייוו ,ךעלנייּפ ,בָארג יז זיא ןַאד רעבָא ,טנַאװ

 ייכנַאש

 רעדָא ,רעײרּפַאב ןוא ןדלעה עטמירַאב ענייז רַאפ ןטנעמונָאמ טיוב קלָאּפ סעדעי

 ץרַאה ןיא קעװַא ייז טלעטש ןעמ .רעדניפרעד ןוא סינעשז עכעלטלעװלַא יד רַאפ

 סָאד ןוא .ןטַאט-ןדלעה ערעייז ןייא ןעמ טצירק רעטרעוו ענעדלָאג טימ ןוא טָאטש ןופ

 זיא קרַאטש ;ןטייקכעלגעמ עכעלשטנעמ יד ןענייז סיורג ! קלָאפ ןופ ןיז ,טעז :טניימ

 וצ ןייז הכוז טעוװ ריא ןוא ,טרעטעלק ,ןָא ךייא טגנערטש ;טּפַארק עכעלשטנעמ יד

 .טנעמונָאמ רעד ,טעטסעיַאמ ןייז טנרעל סָאד !טיוט ןכָאנ וליפא ,םור

 גָאר ןוא לקניוו ןדעי ןופ .סנטָאש עקידעבעל עזָאלנליװ ןענָאילימ ,ײכנַאש
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 ןוא שטנעמ ןופ דיישרעטנוא רעד ,זָאלפליה ,ןיילק זיא שטנעמ :סױרַא טיירש

 טרעטש סע ? ןסַאג יד ןיא ןדנוצעגנָא ןּפמָאל עשירטקעלע יד סָאװ וצ .לונ : זיא היח

 -ַאלקש יד קידנעוט זַא סעינָאפמיס-רעדנואוו סנעװָאהטעב סָאװ וצ ...ןפָאלש םוצ

 -יירשעג ןטלפייווצרַאפ רעייז ןוא ...ןעגניזסיוא טשינ יז ןעמ ןעק טעברַא עשירעפ

 !טנרעלעג טשינ םיא ייב ךיוא ייז ןבָאה גנַאזעג

 .סנייא רעמונ סנַאנָאסיד --- ןטנעמונָאמ ָאד

 -ַאב סָאד ןענייז ןעמולב .טייקיברַאפ ןוא טייקנייש ןופ ןזעוו סָאד --- ,םולב ַא

 רעד ןיא טלעפעג טלָאװ ןעמולב ןָא .דרע רעד ןופ גנַאזעג עליטש עדנרעביוצ

 ."ןייש ןיא סָאד; :קורדסיוא רעד ךַארּפש רעכעלשטנעמ

 .רענרעד-ןשטנעמ ןענָאילימ טימ דלעפ עטזָאלרָאװרַאפ עסיורג סָאד .ײכנַאש

 ןכעלשטנעמ טימ עטײזרַאפ ןסַאג .גנַאלרַאפ ןוא ןליוו ןדעי ןופ עטנקורטעגסיוא

 ןָאפ ַא -- טָאטש ַא ,ןשינעטסיװ ןיא זָארג-דליוו יו עקנַארק-טלפייווצרַאפ ןוא טנלע

 ,טײקיזָאלטולב ןוא טייקיורג ןוּפ

 .ייווצ רעמונ סנַאנָאטיד --- ןעמולב ָאד

 ,ךיא ביולג .טלעוו רעד ןופ ץרַאה סָאד ןענייז ןדיי זַא ,טגָאזעג טָאה יולה הדוהי 'ר

 סָאד טבעלַאב סָאװ ,טולב סָאד ןענייז תובישי סָאד קפס ןדעי רעסיוא זיא סע זַא

 ,ץרַאה

 טָאטש עדעי .ץוביק רעטנוזעג-קיטפערק ַא ןלױּפ ןיא ץוביק רעשידיי רעד

 ןגָארטעג ןעמ טָאה תורוד ןופ השורי יד .טייקשידיי טימ טלדורּפשעג טָאה לטעטש ןוא

 ןעמוקעגנָא זיא .טרעייפעגטימ רוטַאנ יד שממ טָאה םיבוט-םוי עשידיי .ץלָאטש טימ

 תוכוס ןָא-טקור סע זַא .טרעטַאלפעג ןוא טרעטיצעג ץלַא טָאה -- םיארונ-םימי ַא

 סעגערב יד ףיוא .עקנָאל רעד ףיוא ןוא דלַאװ ןיא וליפא טסואוועג ןעמ טָאה --

 .טריסלוּפ ןבעל שידיי ַא טָאה לסייוו ןופ

 -ירפ ןיא גנַאגפיױא-ןוז יוװ ,ךעלריטַאנ ױזַא ןעוועג טרָאד ןענייז תובישי

 ןופ ּפָאק ןפיוא ןיורק ַא יו שינָאמרַאה ױזַא ; טכַאנרַאפ ןיישפיוא-הנבל ןוא ןגרָאמ

 ,קלָאפ טנוזעג ַא טײטשרַאפ סע יוװ טקנוּפ ,ןענַאטשרַאפ תובישי ןעמ טָאה טרָאד .גינעק

 ,טרעצנַאּפרַאפ ןוא טנּפָאװַאב ןייז ףרַאד סע זַא

 רעמונ סנַאנָאסיד --- ייכנַאש ןקידרקפה טסיוװ ,םענעריולרַאפ-טייוו ןיא תובישי

 ! ירד



 םיובנריב יױלה ףסוי
 ל"גס

 עקָארק ןיא ןריובעג

 ןרָאי-ןברוח יד ןיא ןעמוקעגמוא

 טָאה ,עקָארק ןיא ןגױצרעד ןוא ןרױבעג ,ןַאמרעגנוי רעשידיסח ַא

 עטסריטנַאלַאט ןוא עטשרע יד ןופ רענײא סלַא טנכיײצעגסױא ךיז רע

 טעדנירגעג ,טַאלבנכָאװ ןשיסקָאדָאטרָא םעד ,ידויג ופ רעטעברַאטימ

 רעדיל ךיוא יװ ןציקס םכעלטנפערַאּפ טָאה רע .עשרַאװ ןיא 1919 ןיא

 טקילײטַאב ךיז רע טָאה רעטעּפש ."ל"גס, םינָאדװעסּפ ןרעטנוא

 .ןעמָאנ ןרעטנוא לָאגרושז בֶקעי חיב רעשזדָאל ןיא ןוא "וולגד, ןיא

 ןורעּפ ןיא ןבעגוצרעביא ואורּפ ןײז ןעװעג זיא לעניגירָא .יולה ,י

 ײברעד א ,("יאנכע לש רות ןופ איגוס יד) ליזח תדגא ןַא

 ערעפסָאמטַא עקיטרַאגגײא יד רעדליב עקידעבעל יא ןעגנערבוצסױרַא

 ,"תושמשה ןיב ַא יא, ץיקס רעלופסגנומיטש ןיז .ןגיניארמג םענופ

 עטצעל יד יא ."ונלגד, יא טצעזעגרעביא ןרָאװעג רעטעּפש זיא

 םיטרפ ןלעּפ סע .ןבירשעג קיצניװ רעײז רע טָאה ,ןרָאי-המחלמרַאּפ

 .םוקמוא ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא לרוג ןכעלגעזרעּפ ןייז ןגעוו
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 ?אמט רעדַא רוהט

 (ל"זח תדגא ןַא טיױל)

 לוח ןתנו תוילוח וכתח ,םתה ןנת;

 רהטמ רזעלא יבר ,אילוחל אילוח ןיב
 רונת אוה הוו ,ןיאמטמ םימכחו
 "-- -- יאנכע לש

 (טײנ ,אעיצמ אבב)

 שרדמה-תיב ןסיורג םעד ןיא

 לאילמג ןבר איׂשנ םעד ןופ

 :הלאש ַא בילוצ םידחּפ ךיז טוט

 .עלַא טעמכ ךיז ןרעּפמַא'ס ,ךיז ןגירק'ס

 תוילוח ןופ טכַאמעג ןוויוא ןַא יצ

 ?האמוט לבקל רשכומ ַא זיא

 ,רזעילא יבר *רוחט, : טנקסּפ

 ! רע זיא "אמט; : עלַא ןגָאז

 רזעילא יבר רעסיורג רעד טשימ

 ,תובושת עסיורג עכלעזַא ףיוא

 ,המכסה יד רעדעי ןופ טזייוו

 !אמט :טרָאפ רעטייוו עלַא ןעיירש

 ,רעטלַא ןַא םיוב-רעסקָאב ַא טייטש

 : שרדמה:תיב ןופ טייוו-ןלייא

 ,ןעמוק רזעילא יבר םיא טסייה

 .ןעמיטשַאב ןיד םעד ךיילג לָאז רע

 ,ורבכ וכות רעד ,םיוב רעד ןוא

 ,ןעלצרָאװ ענייז ןופ ףכית ךיז טסייר

 ,ןעמורב-ןגייווצ ךעלקערש ַא טימ

 .ןעמוקעג שרדמה תיב ןיא ךיילג רע זיא
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 : קיאור ןקוק ,עלַא םורַא ןעייטש

 ?הכלה רעד וצ סעּפע סָאד ןעד טָאה

 ,גנורּפש-םיוב ַאזַא ףיוא ןקוק ןעמ לָאז

 , . . ?גנויידלעפ ןעיור ןטסָארּפ ַא ףיוא

 ,ןרעטש ןייז רזעילא יבר טשטיינק

 : ןרעוו רעטייוו ךיז טוואורּפ רע ! ןיינ

 ,ןזייוו ייז לָאז לכייט'ס -- רע טעב

 ! ןזיירג ייז זַא ,תועט םעד ןזייוו

 ,טעילאפעג טשינ ,טלצנורעג טשינ

 --- ןפרָאװעג ךיילג ךיז לָאמַאטימ

 ,ןטניה ףיוא שינעקורט רעד ףיוא
 . . . ןטניוװ ןָא רָאג ,םערוטש ןָא רָאג

 : רעסַאװ סָאד טשינ ךיוא ייז ןרעה

 ,רוהט ַא רַאפ ן'ֹאמס םעד טכַאמ סע ,ָאי;

 ,הטוס ןופ דוס םעד טסייוו סע ןוא

 *! הטונ רימ ןענייז אמט ףיוא ךָאד ןוא

 ךיז רע טעדנעוו טלפייווצרַאפ-ףיט

 ,שרדמה:תיב ןופ טנעװ יד וצ

 ,תוכרב ןוא תוליפת טימ טּפַאזעגנָא

 .תוכלה עלַא רעביא ס'אתגולּפ טימ ןוא

 עקלעב ַא ךָאנ עקלעב ַא טצַאלּפ
 ; ןצרעמש ַא טימ ,ןצכערק ַא טימ

 ,ןגיוא יד טימ ןעעז עלַא ןוא

 .ןגיוב ךיז ןעמענ טנעװ יד יו

 םיטשיןבייל ַא ךרוד ךיז טגָארט

 :עשוהי יבר ןסיורג םעד ןופ

 ןשימ וצ ךיז סעּפע ריא טָאה'ס; --

 . ..."ןשיט יד ייב םיִמֹבח וצ
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 למיה םוצ ךיילג רזעילא יבר
 ,סיוא טנעה ענייז קידנטעב רע טיירּפש

 עמיטש רעליטש רעכַאװש ַא טימ ןוא

 ... "?אמט רעדָא רוהט; :רָאלק רע טגערפ

 ,ללח ןפיט ןיא לוק ַא טמורב

 : לגילפ-ןביוט ןופ ךאפ-רעדיוו

 ? רעזייבעג רעד סָאװ ,ןגירק ךיז סָאװ וצ

 *! רזעילא יבר יװ ,רוהט :זיא ןיד רעד;

 :עשוהי יבר ןגעקטנַא קיטכעמ ךיז טלעטש

 ! תויתוא עלַא רַאפ טלָאצַאב ךעלרע --

 --- למיה ןיא רעמ טשינ ןיוש זיא הרות יד;

 "!למוט רעד גונעג ,סע טביילב "אמט;

 שרדמה:תיב םעד רזעילא יבר טזָאלרַאפ םוטש

 ,םיא קירוצ סע טיצ סנטייוו ןופ רָאנ

 ,סערַאּפ ןליונק ןרעכיור סע : רע טעז

 , . . תורהט ענייז ןענערב ןרעייפ

 ןגָאלשרעד ףיט רע טציז ביוטש ןיא

 -- .ןצרַאה ןיא ףיט ןצרעמש יד טימ

 ץיאביקע יבר רע ןעזרעד םיצולּפ

 .ןצרַאװש ןיא טליהעג ,סנטייוו ןופ ןייטש

 ,רעטנענ ,אביקע ,ךיג רָאנ םוק;

 *? תוחילש ןייד ןטיײדַאב לָאז סָאװ

 ,רעטנענ טשינ טייג ןוא רענעי טלמאטש

 - . . . רע טסייר ,רע טסייר העירק ןוא טגייווש

 ןלַאפעג ןרערט סרזעילא יבר ןיוש ןענייז ָאד

 ; טלסיירט ךיז טלעוו יד -- םערוטש ַא ןוא

 ,ןטשרעג יד ןוא ץייוו םעד טגָאלשרעד הללק ַא

 - ןטשרע םוצ טנקירט םיוב-טריבלייא רעטלַא רצד ןוא

 ן|ציק ס
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 -- רזעילא יבר ןופ בייוו סָאד ןוא

 ,רעטסעװש יד לאילמג ןבר אישנ ןופ

 -- הנכס יד סיורג יוװ יז טסייוו

 ,הנווכ טימ ןונחת ןלַאּפ טשינ לָאז רע ,יז טכַאװ

 ,ןסעגרַאפ עלייוו ַא ךיז יז טָאה לָאמנייא

 -- ןסע םוצ סעּפע טגנַאלרעד ןויבא ןַא וצ

 ,רעדיוו ןונחת ןלַאפעג רזעילא יבר זיא

 ! רעדורעג ַא למיה ןפיוא -- ןרערט ענייז ןופ

 ,הללי ַא ךיז טרעה ןסיורד ןופ ,ןיוש ,טָא ןוא

 ; הלהב ןיא יז טפיול ,המיא ןַא ךיילג יז טלַאפַאב

 ? רעדורעג ַאזַא יאמלה; : רעסַאלב ַא ,רזעילא יבר טגערפ

 *? רעדורב ןייד טימ סעּפע ,הלילח ,זַא ,וטסייוו ןענַאװ ןופ

 -- עטלַא ןַא הלבק ַא סָאד זיא זיוה סנטַאט םעד ןופע ---

 -- עטילבא ןַא יו ,טנעה יד טלפייווצרַאפ יז טכערברַאפ

 ןרערט ערעטיב סנשטנעמ ןטמעשרַאפ םעד זַא

 ..."!ןרעיוט עשילמיה ענעסָאלשרַאפ עלַא ךרוד ןסייר

 תושמשהךיב ַא ןיא

 רעד רעטנוא ץלַא טלמירד'ס .םֹורַא טסוּפ ןוא קידייל ,שרדמה-תיב א
 ןופ גנַאלק ַא ףיוה ןשינכש ַא ןופ ךיז טגָארטרעד ןעװ-טשינךעװ .טייקליטש
 ַא ןופ סַאג רעד ףיוא ןרָאפכרוד קיטסַאה ַא רעדָא ,ןּפַאלק ןקרַאטש ַא סעפע
 ןּפַאכ סע ןוא ללח ןטרעווילגעגנייא םעד ףיוא-קעװ ַא סעיטיג -- ןגָאװ ןקידייל
 סָאװ ,ךלַאק ןעלציּפ ,ּפמָאל-גנעה ַא :םיוק'םיוק ןגעװַאב ךיז ןעמענ ,ףיוא ךיז
 ןוא לָאמ עכעלטע ךיז ןגיװעצ : סבעװניּפש ףיוא סעקלעב יד ןופ ּפָארַא ןעגנעה
 ןמחנ יר ןציז לקניװ ַא ןיא ,טנַאװ-חרזמ רעד יב ,ןָא"ןביוא .ןייא רעדיװ ןעלמירד
 .גָאט"רעטעװ רעקיטסַארפ ַא זיא'ס .ליטש רָאג ארמג רענעפָא ןַא ייב עלעסָאי ןוא
 | י .ןיוש ךעלטעּפש

 .רענעלַאפעג ַא ,דיי רעשידיסח ַא :ןמחנ 'ר

 י .דימלת ןייז ,לגנוישידיגנ ַא : ע ל ע ס.ָאי

 ךָאנ ,קיטכיר ןיוש !ונ (ףיוא ךיז טּפַאכ ןייז ןייעמ גנַאל ַא ךָא) :ןמחנ 'ר
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 ,רעטצנעפ ןיא ןקילב ענעסעגעגנייא טימ טציז סָאװ ,ןעלעסָאי וצ) ! בױהנָא ןופ לָאמַא

 ץלַא טכַארטרַאפ סעּפע ךיז וטסָאה סָאװ ,עלעסָאי ,(דלעפ ןפיוא סױרַא טייג סָאװ

 רָאנ רימָאל (ףיוא ךיז טלעטש רע) ? ןטרָאד ןעזרעד סעּפע וטסָאה סָאװ ? םענייאניא

 !ןעז ךיוא

 ןוא סייו יוװ ,ןייש יו ,יבר (ּפָאק םעד קידנעמענקעוַא טשינ) :עלעסָאי

 ,תמא ...ןשטנעמ ןייק טשינ טרָאד ןטערט'ס לייוו ,םורַא טלעוו יד טרָאד זיא'ס ןייר

 ?ָאי

 יאדוװַא ,ױזַא זיא טיינשעגנָא טָאה'ס (לכײמש-לוטיב ַא טימ) :ןמחנ 'ר

 ,ביזש א ףױא טנַאה ַא טימ שיוו ַא טיג) ...תלוכיב טשינ סע זיא השא דולי ןייק

 ..."םתדסי התא ףרוחו ץיק; (ליטש טמורב

 ירד ןענערב סע יו ,קירעדינ ,טרָאד טָא ,יבר (טרעטסײגַאב) :עלעסָאי

 ...קידנעילג ,שילעה ױזַא ןעמַאלפ-רעייפ

 ּפָא ךיז סע טגָאלש ,רעטנוא טייג ןוז יד !הטוש (ךיז טכַאלעצ) :ןמחנ 'ר

 ...זיוה סרענלימ השמ ןופ ,ךעלרעטצנעפ יד ןיא

 סױרַא-ענערב סָאװ ,ךעלמעלפ ,יבר ,ןענייז סָאד !ןיינ !ןינ :עלעסָאי

 -םיכאלמ ןופ יװ ,טכַארטרַאפ ױזַא יז ןקנַאצ טָא ..,בלח םענעסָאגעגסױא םי םענופ

 ץלַא ...החנמ טנװַאד ,ליטש זיא ,יבר ,טלעוו עצנַאג יד ןוא ,ןדנוצעגנָא טנעה

 ןגייווש ןוא ןעלגילפ ענעגיוצעגסיוא:ךיילג טימ ךרוד-ןעילפ סענָארוװ ,טגייווש םורַא

 ...טעז ,טעז ,ךיוא

 עיינ ַא ריד וטסָאה (ןעלעסָאי ףױא דשח טימ טקוק ,טגייוש) :ןמחנ 'ר

 ךיז וצ) ?ןסיוו ןלעוו ךיא טלָאװ ,טנרעלעגסיוא סָאד ךיד טָאה רעװ .רעטייוו השעמ

 ,גָאז ..."ןליא האנ המ/ ןָא ךיז טביוה'ס -- ...!ונ ,,.!טוג (טקַאהעגּפָא ,ליטש

 ? אה ,רעטרעוו עכלעזַא ריד וצ ןעמוק יװ ,עלעסָאי

 רעטנזיױט טימ םיא טיצ סע זַא ,לָאמעלַא טגָאז רעדורב ןימ :עלעסָאי

 זיא ָאד ,רעטצנעפ-חרזמ יד ייב ,ןטכַאנרַאפ עקידרעטניוו יד וצ רעהַא ָאד תוחוכ

 ןעקנירטרַאפ ןוא; ,רע טגָאז ---* רעהַא ןעמוקעג טלָאװ רע; .ןעוועג טרָא ןייז ךיוא

 טָאה ָאד .ךעלגנַאב ןוא ןייש ױזַא זיא ָאד ."העש עכעלטע ףיוא שטָאכ טעמוא ןייז

 - ,ןייגפיוא יז ןעניגַאב עלַא ןוא ,ןייגרַאפ ןוז יד ןעזעג קידנעטש רע

 (דרָאב יד דנַאנַאכָאנ סַאזגנַאל טיצ ,קילב ןדנשרָאפ ַא טימ) :ןמחנ 'ר

 רעד ! אמ ,םה ...קיטכיר ןיוש זיא ! ױזַא ,דענייד רעדורב רערעטלע רעד ? יוז--ַא

 -יירד ןסואימ ַאזַא ףוסל ,הרות ליפ ױזַא ןוא םילכ עכלעזַא .דָאש ַא תמאב זיא גנוי

 ...ןקוקוצוצ רדסכ עקַאט ...רדסכ זַא ,רעבָא ךָאד טעזימ ! אה ! אה .. .ּפָארַא

 ?סָאד רע טוט סָאװרַאֿפ ןדמל ָאזַא ךָאד זיא רע :עלעסָאי

 ,ױימה-םס ַא ,טרעקרַאפ רעדָא םייחח:םס ַא דניק ןיימ זיאס :| מ ח נ ' ר

 | ...טפיג רערעטיב ַא

 עניימ טימ ןעזעג ןיילַא ןעזעג םיא ךיא בָאה תבש ןטצעל םעד :עלעסָאי

 ...ןייז תבש ללחמ ,ןגיוא ענעגייא
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 ױזַא יו ?ןיוש טייוו יױזַא ?יױזַא !ייו ,יוא (טרעטיצעגפױוא :ןמחנ 'ר

 ,ם"וכע תּפ ותּפ; ? ןרעלק וצ זיא סָאװ ,אמ (עזיוּפ) ...7? ןקוקוצ טנעקעג סָאד טסָאה

 -- ?עדי אל ויחא תאו; :הרות רעד ןיא טייטשיס !עלעסָאי ..."ךסנ ןיי וניי

 ,םודַא טײקטסוּפ רעד ףיוא םורַא ךיז טקוק ,ּפָאק ןטימ ט'רעצַאב טלקָאש רע)

 ךיז טכַאד רָאנ ...רָאנ ...ןברוח ַאזַא -- (םתס טדער ,לָאמ עכעלטע ּפָא-טצפיז

 טעז טציא !אה .ךָאנ טּפַאלק קפוד רעד ...טשינ סייוו'כ זַא -- -- -- זַא ,טרָאפ

 !ןעוועג טכערעג זיא'ס רעוו ןעמ

 ?רעװ ?יבר ?ןעוועג טכערעג זיא רעװ :עלעסָאי

 ןרעוװ רעטלע טסעװ זַא ,גנוי-וצ ךָאנ טסיב ...טשינרָאג !יע :ןמחנ 'ד

 ... ןייטשרַאפ ןילַא סע וטסעוװ ,ןייז דיי רעשידיסח רעתמא ןַא טסעװ ,דניק ןיימ

 ?וצרעד ןעמ טמוק ױזַא יו ?יבר ,תודיסח וצ רעבָא ןעמ טמוק יו :עלעסָאי

 ,םענ (עזיופ) ? ױזַא יו !?וטסגערפ ,ױזַא יו (רעטמַאלפעצ א :ןמ חנ !'ר

 ךיז ןקור ייז) ...דניק ןיימ ,ןכַאמ רָאלק ריד לעוו'כ ,דניק ןיימ ,רעטנענ וצ ךיז קור

 טָאה קירוצ תורוד טימ לָאמַא -- (ליטש ,ליטש ןָא טבױה ןמחנ 'ר ,ףױנוצ עדייב

 רע טָאה ,םשי-לעב לארשי 'ר ,ןזיװַאב טלעו רעד ףיוא ןרעטש רעקיטכיל ַא ךיז

 ַא טלעו רעד ףיא טגנערבעג טָאה םשילעב רעקיליײה רעד ,רע ןוא ,ןסייהעג

 היחא ןופ ,תובהלתה ןוא תוקבד ןופ ,החמש ןוא הארי ןופ ,געוו ןקיטכיל ןסיורג

 לודג ןזיב רעגערט-רעסַאװ ןרַאפ : ןעוועג געוו רעד זיא ךיילג עלַא רַאפ ןוא ,תוערו

 רע טָאה ץלַא ןופ ןוא .ןסחי ןוא רשוע ןזיב לּפוטמ-לעב ןעמערָא םענופ ,הרותב

 רעטסמערָא רעד זיב ,ןייוו ןטסרעייט םענופ : ןפַאשַאב החמש ןופ רוקמ םעד טנעקעג

 סָאד ןוא טנפעעג תובהלתה טימ ןטלעװ טָאה ןויער רעשידיסח רעדעי ...הקשמ

 ןוא ...טּפינקרַאפ דָאר ןכעלרעדירב ןייא ןיא ןעמַאזוצ םידיסח עלַא טָאה תוברקתה

 ןיוש ןענייז'ס זַא .רעשל ןיא זַא ,"שדוקה לא לוחמ; ןייז ףיסומ ןעמ טָאה ןעמונעג

 ךיז טָאה -- טראּפשעג טָאה תובהלתה סָאד ןוא החמש יד ...טנעװ יד ןרָאװעג גנע

 ןקיטכעמ םענופ ךיז ןבָאה . . .דלַאװ ןוא דלעפ וצ ןסירעג למיה ןעיירפ ןרעטנוא סע

 יּפָא עט'שואירַאפ ,עטלַא ליפ דלַאװ ןיא טּפַאכעגפיוא גנַאזעג-"היוללה,, ןכעליירפ
 ךיז טָאה טיירפעגטימ ןוא -- טרַאװעג ןוקית ַא ףיוא ןבָאה סָאוז ,ןעמַאטש עטרַאדעג

 טייוו-יוו ןיפ סע ןבָאה ...ןרָאװעג ןריובעג טנייה טשרע זיא סָאװ ,לזערג עטסגנוי סָאד

 הטרח ןיא ןיוש ןבָאה סָאװ ,רעקידניז עט'הרוחש-הרמ'רַאפ ,ענעלַאפעג טרעהרעד

 ..הבהאמ הבושת וצ ןפָא ןפָארטעג רעיוט-ןוא-ריט ייז ןבָאה ,טביולגעג טשינ לָאמוצ

 ןוא ןייגפיוא ןביוהעגנָא טָאה ץרַאה עטכַאמשרַאפ ןוא עטכַאװשרַאפ ,ענעלַאפעג סָאד

 ךיז טלעטש רע) ...ןעמערַאװרעד קירוצ ךיז ןוחטב ןוא הנומא ןופ רעייפ םעד ייב

 רעדיוו טביױה ,ּפָאק ןטימ טייצ ַא ּפָא טלקָאש ,ןײרַא טנַאה ןיא דרָאב יד טמענ ,ּפָא

 טָאה סיורג ױזַא ,ןעוועג זיא געוו רעד קיטכעמ ןוא סיורג יו ןוא (רעליטפ ךָאנ ,ןָא

 ןעוועג זיא תקולחמ סָאד סיורג יוװ ןוא .ןביוהעגפיוא תקולחמ ַא םיא רעביא ךיז

 ןָא ןיר ,תמא רעטיול לייוו ןוא ,ןעוועג הקולחמה-ילעב יד ןענייז רעסערג ךָאנ

 רעמ ץלַא תקולחמ סָאד טָאה רַאפרעד ,ןעוועג הקולחמה-ילעב יד ןענייז ,תוינּפ
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 -עגסיוא ךיז ןבָאה ןגעוו ענעדיישרַאפ ייווצ זיב ,טרעסערגרַאפ ךיז רעקרַאטש ןוא

 רעד ןיא .קיליײה ןוא ןביוהרעד עדייב ,ןעוועג עדייב ייז ןענייז ןייש רָאנ .ןטינש

 רבוג טלָאװעג עטייווצ סָאד סנייא םינוגינ ערעדנוזַאב ייווצ ןבָאה טכַאנ רעטעּפש

 טָאה סָאװ ,"םיתש תבשה תואיצי, ןופ ןוגינ רעקינָאטנײא ,רעקידנסילפ רעד : ןייז

 "שנ רבל יו; רעקידתובהלתה רעד ןוא ןגיוצעג ןָא-גָאטימ ןופ ךָאנ ,הקספה ןָא ךיז

 תוקבד ןוא םימחר ליפ ױזַא טימ טכַאנ יד טָאה סָאװ ,ּפָארַא לביטשןרָאג ַא ןופ

 טגיױװע ,טסיופ ַא ףױא טַאלב-ארמג ןפיוא ּפָאק םעד ןָא טרַאפש רע) ...טבעוװעג

 וצ ןדיי טייהרעמוטש םורַא ןעשזדנַאלב ןיױוקיצנייא .טכַאנ יד וצ טלַאפ סע ,טייצ ַא

 קימייװ ןוא רעצ ןופ טכיזעג ַא טימ ןמחנ 'ר .טשינרָאג ןקרעמַאב ייז רָאנ ,החנמ

 טָאה'ס ןמז לכ ...דיתע םעד ,ןעזרַאפ סנייא רעבָא ןעמ טָאה .ןָא רעדיו טביוה

 זיא'ס רעדייא ךָאנ ,ןעגנַאגעגסיױא טשינ לָאמנייק ,טנערבעג דימת"-רנ ַא יװ ךָאנ

 ןעָארג םעניא דימתמ ןדימ םענופ לוק סָאד טכַאנ-רמשמ רעד ךָאנ ןרָאװעג ליטש

 -.ןעוועג ךישממ רענרעל-המכשה רענענַאטשעגפיוא-שירפ ַא ןיוש סע טָאה ,ןעניגַאב

 דימת עדמערפ סָאד ןוא טקיטלעװעג טיירב ןוא טייוו הרותה לוק רעד עקַאט טָאה

 עטשרע סָאד ןוא רעטשרע רעד ןלַאפעג זיא גנילצולּפ זַא ןוא ...ןעוועג רבוג

 ןלַאפּפָא ןעמונעג ןבָאה ױזַא ,טיירּפשרַאפ תוקיפס עטשרע יד טָאה טרָא עקידייל

 ךיז טָאה ארחא ארטס יד .ןעגנַאגעג טיוט ןיא זיא המכח רַאפ המכח ,זייוורעקיטש

 קרַאטש טָאה דָאר עקידנצנַאט סָאד רעבָא ,העש וצ העש ןופ ןייז רבגתמ ןעמונעג

 ,הנומא ןוא הבהא ןופ ;קרַאטש-ןזיר ןוא טּפינקעג ,ןטלַאהעג ךיז טנַאה ןיא טנַאה

 ןרָאװעג זיא םינוגינ ערעדנוזַאב עדייב ןופ זיב טרעצנַאּפעג ךיז החמש ןוא תודחא

 תריסמ ןייא ,תודחא ןייא ,סנייא ןרעוו זומ םינוגינ ערעדנוזַאב עדייב ןופ ....סנייא

 | ...שפנה

 שי היי .ישיה יי טי יבר :עלעסָאי

 היחמ , רעקידרעטיצ רענָאטָאנָאמ ַא שרדמה תיב ןיא ךרוד ךיז טגָארט סע)

 (."םיתמה

 טנעה עדייב טימ קידנקירד רעטיצ ַא טימ יװ טּפַאכעגפױא) :ןמחנ 'ר

 סעדעי קידנענָאטַאב יו ,חוכ ןצנַאג ןטימ ,ךיוה) השודק ,עלעסָאי ,השודק (ןעלעסָאי

 --- ".,רֶמֹאְו חז לא הז ארקו ...השודק ךל םישלשמה ... ךצירענו ךשידקנ; (טרָאװ
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 (עיצילַאג) לשימָאדַאר ןיא ןריובעג

 ןרָאי-ןברוח יד ןיא ןעמוקעגמוא

 רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגָאש ןא רעוט יד ןפ רעגײא ןעטװעג זיא רע

 עיצילַאג ןיא "לארשי תדוגא יריעצ, גנוגעװַאב-טנגוי רעשיסקָאדָאטרא

 ןבײרש ןבױהעגנָא .ןרָאּפנעמַאװצ עריא ןיא ךיז טקילײטַאב ןא

 סָאדא גנוטײציגָאט רעשיסקָאדָאטרָא רעטעשרַאװ רעד ןיא רע טָאה

 עשידײ יד ןופ ןָאפ ןפױא ןציקס ײר ַא טימ יטַאלבגָאט עשידיי

 .דגַאלשטײד ןיא שינערעקרעביא:יצַאג רעד תעב ןשינעבעלרעביא-המשנ

 "לארשי תדוגא ילעופ ןופ ןַאגרָא ןיא טקילײטַאב ךיױא ךיז טָאה רע

 עלַאיצַאס ףיוא ןעגנורעדליש טימ ,"עמיטש רעטעברַא עשיד יד א --

 ץיקס ןײז .שיאערבּפה ןיא ןבירשעג רע טָאה קימיײצכיײלג .ןוויטַאמ

 ןייז ."טכרד, לָאגררשז ןופ טצעזעגרעביא זיא "רעגָאז'םילהח רעד,

 .טנַאקַאבמוא זיא ןרָאיױברוח יד ןיא לרוג
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 רעגָאזםילהת רעד

 (ןפיט עשלטעטש יד ןופ)

 רעזדנוא ןיא םירָאװ -- ,ןָא טשינ וליפַא רע טרעהעג "םילהת הרבח? ןייק וצ

 תוגהנתה ןייז ןענעקדב יונעג ןעמ לָאז ןוא ,אצמנב טשינ אקווד הרבח ַאזַא זיא לטעטש

 ,קפס רעסיורג ַא ןסקַאװסױרַא רָאג ךיז טעוו --- ,ןגרָאמירפ ןדעי שרדמה:-תיב ןיא

 םיא לטעטש סָאד טָאה ךָאד . . . םילהת *םוי; ןייז גָאט ןדעי לָאמוצ ט'רטּפ רע יצ

 :ןעמָאנ םעד טּפעלקעגוצ

 ! רעגָאז-םילהת רעד --

 טניימ סָאד זַא ,עלַא ןסייוו -- "רעגָאז-םילהת רעד; :לטעטש ןיא רעצימע טגָאז

 ,ןעלבייל 'ר םעניילק םעד יוװ ןרעדנַא ןייק טשינ ןעמ

 ןטימ רעביא םיא טגייטש לרוחב-הווצמ-רב סעדעי זַא ,רע זיא רעקישטניילק ַא

 ,טשינ וליפַא סע טָאה "רועיש יצח; ןייק זַא ,רע טָאה עלעדרעב ַא .םענייז לודיג

 סָאװ אלא ,הנקז ןופ טשינ הלילח ,קידרעבליז-קיצנַאלג זיא עלעדרעב עלעציּפ סָאד

 יו לֶעג זיא רענייז ןרעטש רעד . . . סע זיא רילָאק-רעבליז טרָאס ַאזַא םתס ?ןעד

 ןעניפעג וצ טרָאד ָאטשינ זיא לשטיינק ןייק ןופ ןמיס ןייק ,ןעד סָאװ אלא ,סקַאװ

 ךעלעגייא עניילק עקידנצנַאט-קיצילב ענייז ןוא ,תוגאד ןופ םתוח ַא זיא לשטיינק ַא

 טעקסוילּפ ןוא טסילפ החמש ןופ לַאווק ַא זַא ,עגר עדעי ןוא העש עדעי ,תודע ןגָאז

 ,ל'פוג ןטרַאדעגנייא-קישטניילק ןקיזָאד ןיא קינייוועניא

 טייצ יד .שינעלייא ןיא רע טוט ,טוט רע סָאװ .ןגָאז וצ אמזוג ַא ,רע זיא זירז ַא

 עקידנפיולטנַא יד ןגָאירעד וצ ךיג"ךיג טפיול רע קר דימת ןוא לענש ױזַא ךָאד טפיול

 רעד ןיא רע טבעווש רעכיג ,לסעג ןשיטָאטש םעד רעביא טפיול רע טשינ .טייצ

 שממ טלָאװ רע יו ,לָאמַאטימ רע טבעווש ךעלסיפ ענבירד עדייב ענייז ףיוא .ןטפול

 ,ןגיולפעג ןעוועג

 זיא ןקנוזעגנייא ןוא ןיילק .לטעטש-קע ןיא ענעפרָאװרַאפ ַא טגיל עקזייה ןייז

 זיא ךַאד רענעיורטש רעד . . . דרע'רד ףיוא יו דרע'רד ןיא רערעמ ,עקזייה יד

 סָאװ ,רעזערג ענירג-דליוו ןסקָאװעצ ךיז ןענייז ךַאד םעד םורַא .סעשזַאס יו ץרַאװש

 ,רעזייה יד רַאפ טייטש םיוב רעקיצנייא-ןייא .עקזייה רעד רַאפ רעכעה ךָאנ ןגייטש

 . . . עקזייה רענעקנוזרַאפ-טלַא ַאזַא ןופ רמוש רעמערָא ןַא יו ,קידכעבענ ןוא רַאד

 ךיש-לַאפּפָא יד םורַא ךיז ןרעגלַאװ סנפיוה עלופ .ךיש עטלַא -- זיא רחסמ ןייז

 -ץרַאװש יד ןופ ןוא טיפוס ןטעסאשזרַאפ םעד ןופ זַא ,ךיז טכוד סע ןוא ליד ןפיוא

 ,גרַאװכיש עטלמישרַאפ-טלַא עקיזָאד סָאד רעטנורַא רדסכ ךיז טיש טנעוו עקיּפעלק

 -בלַאה רעד רַאפ ןרעיױּפ עקידנרָאפײברַאפ יד ןופ רעצימע ּפָא לָאמַא ךיז טלעטש

 עכעלטע רַאפ --- ?תואיצמה רקי; ענשזַאװ ַא ןייא-טלדנַאה ןוא ,עקזייה רענעקנוזרַאפ

 רעסַאװ-ןגער סָאד סָאװ ,סעלַאװיטש עטעװעטַאלרַאפ-ןסירעצ רָאּפ ַא :סרעציירג

 א רָאג רעדָא ;ןטייוצ ןכרוד סיוא-טניר ןוא ךָאל ןייא ךרוד ןטרָאד ןיײרַא-טניר
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 "ייז סָאװ ,םימותי עטלצנייארַאפ ,"ןשָאלַאק, עשיתב-ילעב ענעגָארטעגּפָא טעלּפמָאק

 . . . רעמונ ןקיבלעז ןופ אקווד-וואל ןוא טרָאּפעגנעמַאזוצ ןרָאװעג ײנסָאד ןופ ןענ

 ןוא "האיצמ, רעד ןופ רעכעלקילג ַא םייהַא ךיז טזָאל הנוק רעשירעוּפ רעד

 הסנרּפ , ןייז טרעצעגּפָא לייוורעד ןבָאה וצ ךעלקילג זיא ל'רחוס עקנירַאד-ןיילק סָאד

 . . . סיױרַא ךָאװ עצנַאג ַא ףיוא "חוירב

 טָאה ,הלחמ ןייק ףיוא ,ןעד סָאװ אלא -- הסנרּפ יד יװ הסנרּפ יד ,אלימ ,ונ

 -רַאד ,רעקישטניילק ַא .ןגָאלקַאב וצ טַאהעג טשינ לָאמנייק ךיז ,הלילחו סח ,רע

 וליפא לָאמנייק .ןעמוקנָא טשינ רע ףרַאד אפור ןייק וצ ןוא ל'פוג רעטרַאװקרַאפ

 . . . טּפַאכעגנײרַא טשינ ,הליחמב ,"רַאטַאק , ןייק ןוא ,ןָאטעג טשינ טסוה ַא

 טשינ ?"רעגָאזםילהת רעד םיא ןעמ טפור עשז:סָאװרַאפ ,ןעד סָאװ אלא

 ,לוטיט ַאזַא טימ לטעטש סָאד ךיז טפרַאװ םניחב

 -עגּפָא טשינ ךָאנ ךיז טָאה ןינמ עשידיסח עטצעל סָאד ןעוו ירפרעדניא תבש

 ךָאנ ךיז ןענייז םידיסח עטקיטעּפשרַאפ יד ןופ עכעלטע ,שרדמה:-תיב ןטימ טנגעז

 רעניילק רעד ,רע ןוא --- "םייחה רוא; לקיטש ַא ןיא טשּפ ןטושּפ ַא ןגעוו לּפלּפמ

 קיטרַאפ רע זיא ךיג:ךיג ,ןירַא שרדמה תיב ןיא קירוצ ןיוש טלייא עלעבייל 'ר

 רע טָאה ךיג:ךיג ,תורימז יד טימ ןעמַאזוצ הדועס רעקיד'תבש רעד טימ ןרָאװעג

 ןייז ןופ געוו ןשּפיה ַא טבעוושעגייברַאפ ןזיירּפש עטמיוצעג-קידתבש לסיבָא טימ

 לענש טרעוו שרדמה-תיב סָאד .ָאד זיא רע .שרדמה:תיב ןסיורג םוצ זיב עלעקזייה

 טימ ךיג-ךיג ױזַא ןזײרּפש רעטציא רע טמענ .ןיילַא רענייא טביילב רע .טקידײלעגּפָא

 זַא ,ךיז טכוד סע ןוא שרדמה:-תיב ןקידיײל םעד רעביא טירט עקידלסּפָאה-ךעליירפ

 . . . לרמז ןקידהוודח-קידתבש ַא סיוא ןליּפש ,ענייז טירט עקידנצנַאט יד |

 סע זיב ,שרדמה-תיב ןרעביא רעטצנַאטעצ:ךעלרעניא ןַא רע טזײרּפש ןיײלַא

 ,סרעגָאז םילהת עקידתבש יד ןופ ןינמ רעטשרע רעד ףיונוצ םַאזגנַאל ךיז טביילק

 "וצ זיא דומע רעד .דומע םוצ רעטנוא-טגנירּפש עלעבייל 'ר רעקניניילק רעד

 טימ ןוא ,רעגניפיץיּפש יד ףיוא ךיז טלעטש ,סיוא ךיז טיצ רע .םיא רַאפ ךיוה

 רודיס רענעפָא ןַא ."לטערב;, םוצ םיוק רע טכיירגרעד ןגיוא עקידלצנַאט-קידיירפ

 ענעדנוצעצ-קיטכיל יד ןָא-טציּפש עלעבייל 'ר ,דומע ןופ "לטערב, ןפיוא טגיל

 אלא ,ןיירַא רודיס ןיא קינייועניא טקוקעגנײרַא טלָאװ רע יוו רעגייטש ַא ,ןגיוא

 ,םילהת ןגָאז ןוא ,ךיוה-וצ טגיל רודיס רעד לייוו ,טשינרָאג טעז רע ,ןעד סָאװ

 . . . קיגייװנסיױא ףיוא רע טגָאז

 ןעמעלַא רע טסייר ןגָאז-םילהת ןקידתובהלתה ןייז טימ .רעגָאז-רָאפ רעד זיא רע

 .רעייפ ןקידנענערב ַא ןגעקַא ןענַאטשעג טלָאװ רע יװ ,טמַאלפעצ זיא םינּפ ןייז ,טימ

 טלָאװ רע יװ ,לוק ןקידהרושב-קיכליה ַא טימ סיוא רע טזָאל םילהת קרּפ ןדעי

 ףױרַא טרעטַאלפ ,רעטנוא רע טגנירּפש לָאמ סעדעי ןוא .ןוחצנ ןסיורג ַא טגָאזעגנָא

 ןופ ןעוועג טלָאװ סע יו ל'פוג ןרַאד ןטימ ךיוה-ךיוה רעטנוא-טלצנַאט ,רעכעה

 םלוע ןשיוצ רעטסנעלק רעד זיא רע טשינ זַא ,ךיז טכַאד סע ןוא "סענישזנערּפס,

 . . . ןעמעלַא ןופ רעטסכעה ןוא ,רעטסערג רעד אקווד רָאנ ,סרעגָאז-םילהת



 ןציק ס 000

 ןקידתוקבד ןופ ןסײרקעװַא םיא לָאז סָאװ ,טלעװו רעד ןיא חוכ ןייק ָאטשינ

 ןפָאלעגנָא ךיז ןענייז עכלעוו ,"סעקינהרבח עסייווא יד טשינ ךיוא --- ,ןוגינ-םילהת

 ענעריורפרַאפ-טרילָאק יד ןיא ןליוק-יינש ןפרַאװ ןוא ףיוה-שרדמה:תיב ןטסוּפ ןפיוא

 טימ ךיז ןזָאל עכלעוו ,ןדיי-םילהת ענערָאװעג-זייב יד טשינ וליּפַא ןוא ,ןביוש

 ,םיסדנוק עקידהּפצוח עניילק יד ףיוא הזגור

 יד סיוא-טגניז ןוא ,ןוגינ:םילהת םעד רעטייו טיצ עלעבייל 'ר רעניילק רעד

 .. .. לַאש-ןוחצנ ַא טימ קרּפ ןדעי ןופ םיקוסּפ-ףוס

 ןרַאד ןיא קינייװעניא ךיז טָאה ,ןסָאלפרַאפ ןענייז ןרָאי יד יו ,לייוורעד ןוא

 רענייק ןוא .טגָאזעגסױא טשינ םענייק דוס םעד טָאה רע .ןסירעגּפָא סעּפע ל'פוג

 ץלַא זיא עלעדרעב סָאד ,םיא ןיא יוניש םוש ןייק ןעוועג דשוח טשינרָאג טָאה

 יװ ,טלקניפעג ךעליירפ ןבָאה ןגיוא יד ןוא ,דימת יו סייוו-קידרעבליז ױזַא ןעוועג

 רע .ןרָאװעג הנתשנ סעּפע זיא תוימינּפ ןיא ןטלַאהַאב ,טרָאד ,ןעד סָאװ אלא .דימת

 ,טעב ןיא ןגיילוצ טזומעג ךיז טָאה

 ַא ןעגנורּפשעגפיוא קירוצ זיא ןוא לסיבַא טגיילעגוצ ךיז רע טָאה טשרע םוצ

 ךיז טלגנַאר יז ןעוו ,טייצ-ןעיסָא ןיא ןוז יד -- לשמל רעגייטש ַא ,רעטקרַאטשעג

 ןעמוקעג זיא סע זַא ןוא ,סױרַא טרָאפ ךיז טסייר ןוא סערַאמכ ערעטסניפ יד טימ

 יוװ .טעב-ןקנַארק ןופ ןסײרסױרַא ןצנַאגניא עקַאט ךיז רע טגעלפ --- שדוק-תבש

 שרדמה-תיב םוצ זיב געוו םעד טבעוושעגכרוד ךיג-ךיג רע טָאה טשינרָאג לָאמניײק

 .ןוגינ ןקידרעפָאה-רעטנומ ןבלעז ןטימ םילהת ןגָאז טלעטשעגקעװַא ךיז ןוא

 ןעוועג זיא לטעטש סָאד .תבש ןקידרעטניוװ ַא םענייא ןיא סע זיא ןעשעג ןוא

 םיוק טָאה ,רעגָאז םילהת רעד עלעבייל 'ר .יינש ןקיכוּפ-שירפ ַא טימ טקעדרַאפ

 טירש .יינש ןטכידעג-ףיט םעד ןופ סיפ עצרוק ןוא עניד ענייז ןבױהסױרַא טנעקעג

 ןעיצּפָא ףיט טירש ןדעי ייב ןוא ,טירש ןדעי ןלייצ ,ןייג טזומעג רע טָאה טירש ייב

 ,ןיירא שרדמה:-תיב ןיא ןעגנַאגרעד םיוק זיא רע זיב .םעטָא םעד

 ןעוועג ךָאד זיא רע לייוו ,לטנַאמ ןרעווש םעד ןגױצעגּפָארַא ךיג-ךיג טָאה רע

 זיא רע .קיאורמוא ןעוועג ןיוש זיא סרעגָאז-םילהת ןינמ סָאד ןוא טקיטעּפשרַאפ

 אלא --- ןוגינ-םילהת ןקיטכיר םעד ןלעטשנָא ןעמונעג ןוא דומע םוצ ןעגנורּפשעגוצ

 רע יו ןוא .ןגָאלשרעד ןוא טַאמ ,קירעזייה ןעוועג זיא סנייז לוק סָאד ,ןעד סָאװ

 ןרָאװעג ץלַא לוק סָאד זיא ,םילהת ןופ םיקרּפ עטשרע יד ןגָאז-רָאפ ןביױהעגנָא טָאה

 .רעכַאװש ,רעכַאװש

 טקנַאצ סָאװ לטכיל ַא יוװ ,תוחוכ עכַאװש עטצעל יד טימ ןטלַאהעג ךיז טָאה רע

 טקנַאצעג לטכיל סָאד טָאה סנּפָארט עטצעל יד טימ ,ןייגסיוא טשינ טרָאפ ליוו ןוא

 ןוא טרעטיצעג ץלַא טָאה למעלפ עקניכַאװש-קידנעייגסיױא סָאד ןוא ,טלּפַאצעג ןוא

 המשנה לכ; :ןעגנוזעגסיוא גוצ םעטָא ןטצעל ןטימ טָאה רע זיב --- ,טרעטַאלפעג

 - ...רעטישלחירַאפ ַא ןלַאפעגרעדינַא זיא ןוא "ה---י ללהת
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 01 דלָאג השמ

 טָאה גנילצולּפ ןוא .,היול ןייז ייב ןעגנַאגעגכָאנ לטעטש עצנַאג'ס זיא סנגרָאמוצ

 | : ןעקשוש ןעמונעג לטעטש'ס ךיז

 סָאװ ,טסואוועג טשינרָאג טָאה ןעמ זַא ,קינווָאװ-דמל ַא ,רתסנ קידצ ַא --

 ! טגָאמרַאפ ָאד טָאה'מ

 ,ףיוא-ןביוא ןעמואושעגסױרַא לָאמנייא טימ ןענייז תודוס ענעגרָאברַאפ-גנַאל

 ,סינמייהעג סיוא ,דוס סיוא ---

 : שזַארוק טימ ןעמונעגנָא ס'הלגע-לעב עשלטעטש יד ןופ רענייא ךיז טָאה

 -סיוא ןוא ןריואוושעגוצ .העובש ןיימ רַאפ ארומ טשינ רעמ ךיא בָאה טנייה ---

 ! רעגָאז-םילהת רעד ,רע ,ןייז לחומ רימ רע לָאז ,רעטציא ןוא ,ךיא בָאה ןטלַאהעג

 סלָאמַאד סע זיא געוו רערעווש ַא ,ןלייצרעד ךיא לעװ ,ןעזעג ןבָאה ןגיוא עניימ סָאװ

 רעד ןוא .ןסירעגּפָא ךיז ןטלָאװ תופשכמ עלַא יװ ,טניוו-םערוטש . . . רררב ,ןעוועג

 רעד ןוא .רעבירג"-יינש טימ רעגרעב-יינש .בנג ַא יוװ ,געוו ןרעביא ןגעלעג זיא יינש

 ַא ןיא ןירַא ןכירק םיסוס עניימ .רעױּפַאק טרעקעגרעביא ץלַא טָאה טניוו רעטסיוו

 םיסוס יד ךיז ןפעלשרעד תורצ טימ םיוק ןוא .רעדער יד רעביא זיב בורג"יינש

 ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא לטעטש םוצ

 --- השעמ ןייז הלגע-לעב רעד רעטייוו טיצ --- ןעוועג רָאג זיא טכַאנ יד ןוא

 ,טניישעג טָאה הנבל ענעריורפרַאפ יד ןוא טנערבעג טָאה טסָארפ רעד ,עקיטכיל ַא

 -רעביא רעװ ןיילַא ךיא ןוא ,לטעטש םוצ טייהרעליטש רעטנוא םיסוס יד ךיז ןקור

 דש רעצרַאװש ַא סעּפע ,ָאי .יינש ןרעביא ךיז טלקייק דש ַא סעּפע ,ןקָארשעג

 רעטנוא-ףיול ,ןדחּפ ןייק טשינ רעבָא רימ ךיא ןיב .יינש ןסייוו ןרעביא ךיז טרעלאק

 סָאװ ,רָאי עטוג ידלַא וצ; :סעלָאּפ יד ייב דש םעד ןָאיּפַאכ ןוא ,הבנגב ,ליטש

 ןייק ,הלילח ,טשינ זיא סָאד זַא ,ךיא עזרעד טשרע *7 יינש ןרעביא ךיז וטסרעליוק

 ןיא ןרעטש יד יװ ןענערב ןגיוא ענייז ןוא ,סע זיא רעגָאז םילהת רעד רָאנ ,דש

 ןוא רימ רַאפ ןענייוו רָאג טמענ רע ןוא .ךאלמ ַא ייב יו טכייל םינּפ ןייז ןוא ,למיה

 .+ . ןבעל טעװ רע גנַאל יװ ,ןלייצרעד וצ טשינרָאג םענייק ,ןרעװשַאב ךימ טוט
 ...!ןריובעג דיי ַא ןיב'כ יװ ,ןטלַאהעג העובש ןיימ עקַאט ךיא בָאה

 : רעדעב רעש'להק רעד ןעגנורּפשעגפיוא זיא ָאד ןוא

 ךיא לעװ ,ױזַא ביוא ןוא !טסואוועג ץלַא בָאה ךיא !השעמ ַא עשז-טרעה ---

 םעדכָאנ ןוא "גלשילוגלג? טַאהעג טָאה רעגָאזםילחת רעד !ןלייצרעד ץלַא ךיוא

 ךיז רע טגעלפ רעמוז ןוא רעטניוו !הוקמ ןיא ןייז לבוט ךיז ןעמוק רע טגעלפ

 ןוא ,הוקמ רעד וצ לסילש םענעגייא ןַא טַאהעג טָאה רע !ןייז לבוט טכַאנ עדעי

 . . . טסואוועג טשינ דוס םעד ןופ טָאה ,רימ רעסיוא ,רענייק

 -דירי ַא ,רעגָאז-םילהת ןופ ןכש רעמערָא ןַא ןפורעגנָא ךיז טָאה ךָאנרעד ןוא

 : רערָאפ

 רימ טגעלפ רע !ךיא סייוו סָאד ,ןעוועג זיא רע הקדצ-לעב רערַאסָאװ ןוא ---

 לָאז רענייק ןוא ,ןלייטרַאפ סע לָאז ךיא זַא ,טלעג-הקדצ ןקוררעטנוא קידנעטש

 ,ןסיוו טלָאװעג טשינ לָאמוצ טָאה רע ,ןעוועג סָאד זיא "רתסב ןתמ; .ןסיו טשינ
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 . . . םילבקמ יד ןעוועג ןענייז סע רעוו

 -- תוקלתסה ןייז טגָאזעג תודע ךָאד טָאה ,ןעוועג זיא רעגָאז-םילהת רעד רעוו

 עקַאט זיא סָאד --- דּפסה ןדנריר ןייז תעב בר רעשלטעטש רעד ןבעגעגוצ טָאה ױזַא

 קוסּפ ןטצעל ןטימ המשנ יד ןבעגוצּפָא קירוצ *רעגָאז-םילהת, ַא ןופ שטייט רעד

 ; םילהת ןופ

 . . . "ה"י-וללה ,ה"י ללהת המשנה לכ;

 (שיאערבעה ןופ טצעזעגרעביא)
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 ,(עיצילאג) עשטשינ ףרָאד ןיא ןריובעג
 (1866) ו"כרת

 ,הפיח ןיא ןברָאטשעג
 (1952) ב"ישת

 עיצילַאג ןיא החּפשמ רעשיפרָאד רעֶמערָא ןַא טפ לגנײ שידיי םורפ ַא

 ןעטעג ,רָאי 10 עֶקיִדכעֶלײֵק ופ ךשמ ןיא ,גנַאל בעל ַא רע ןיא

 ןפױא יװ ןשיגָאגַאדעּפ ןפיוא יצא ןקסע רעזעיגילער סלַא סיטעט

 רע יא המחלמ:טלעװ רעטשרע רעד רַאְּפ ךָאנ .טיבעג ןשירעביירש

 יקיזחמ , ןופ גווטײטצ רעד ןיא רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעטעג

 יד רַאֿפ סעיצַאקילבוּפ עטשרע ערעײז ןיא ןוט עקָארס ןיא "תדה

 זיא ןרָאי עגנַאל ךרוד .עיצילַאג ןיא רעטעברַא עשידײ עזעיגילער

 הרות:דומלת רעד ןופ רעטלַאװרַאֿפ טא רעיצרעד ,רערעל ןעװעג רע

 רעגײא סלַא ןרעװ טכַארטַאב ףרַאד רע .טעשטַאלז ןיא הבישי ןא

 ןַאגרָא ןרעדָאמ ,ןקידרעטעּפש םעוופ רעײגרַאפ ןוא רעױב יד ןופ

 עקינײא ןבעגעגסױרַא ךױא טָאה רע .ןעװ-לוש ןשיסקָאדָאטרָא ןטריז

 ,שידײ ןיא תויושמ טצעזעגרעביא ןוא ןגַארפ'ךוגניח ןגעװ ןרושָארב

 גַאלרַאפ ,תוכרב חכסמ ףיוא "ףמה יפל חנשמ,) רעדניק רַאּפ לעיצעּפס

 עשיססָאדָאטרָא ליפ יא טסילײטַאבטימ ךיז טָאשה רע .(רבחמ ןופ

 ןײז טימ טנכײצעגסױא ךיז לעיצעפס ןוא ,ןלַאורושז ןוא ןעגנוטײצ

 רעד רַאּפ ץרוק .סעמעט עשיטסירָאלקלָאפ ןוא ליטס ןכעלמיטססלָאּפ

 הלוע ,רָאי סיצעביז ןופ ןקז סלַא ,רע טָאה המחלמ'טלעװ רעטײװיצ

 ןיִא ןברַאטשעג זיא רע .רעדניק ענײז וצ לארשי ץרא ןייֵק ןעװעג

 ,הפיח ןיא ,1952 רָאי ןיא רעטלע ןפיט
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 גנַאזעגירדח סעבָאב ןיימ

 ,רימ ןבָאה רעפעשַאב ןקיצנייא ןַא

 -- רימ ןענרעל ?ארב תישארבא |
 ,טסניד רעזדנוא ןיא זדנוא זיא ליואוו

 !סיז-רעקוצ זיא ןבעל רעזדנוא

 רימ ןעוט םידסח:-תולימג

 --- רימ ןענייז ןטשרעביוא ןיא קובד

 ,טסניד רעזדנוא ןיא זדנוא זיא ליואוו

 !סיז-רעקוצ זיא ןבעל רעזדנוא

 ,רימ ןטעב תוליפת עקילייה

 ,רימ ןעוט ןעיירש ,ןענייוו

 ,טסניד רעזדנוא ןיא זדנוא זיא ליואוו

 סיז-רעקוצ זיא ןבעל רעזדנוא

 ,רימ ןענרעל םירדס סקעז

 רימ ןענייז םידיסח

 ,טסניד רעזדנוא ןיא זדנוא זיא ליואוו

 ! סיז-רעקוצ זיא ןבעל רעזדנוא

 רימ ןענייז םירוהס

 --+ רימ ןבָאה םימש תארי

 ,טסניד רעזדנוא ןיא זדנוא זיא ליואוו

 !סיז-רעקוצ זיא ןבעל רעזדנוא

 רימ ןגָאמרַאפ הרות-רתכ

 -- רימ ןבָאה םינדמל

 ,טסניד רעזדנוא ןיא זדנוא זיא ליואוו

 !סיז-רעקוצ זיא ןבעל רעזדנוא

 ,רימ ןגָאז עקילייה םירומזמ

 -- רימ ןדניצ תבשירנ

 ,טסניד רעזדנוא ןיא זדנוא זיא ליואוו

 ! סיז-רעקוצ זיא ןבעל רעזדנוא
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 ,רימ ןבָאה םילודג ,םירפוס

 -- רימ ןטיה ןעציירד םירקיע

 ,טסניד רעזדנוא ןיא זדנוא זיא ליואוו

 ! סיז"רעקוצ זיא ןבעל רעזדנוא

 רימ ןכַאמ חסּפ ,םירוּפ

 -- רימ ןבָאה םיקידצ

 ,טסניד רעזדנוא ןיא זדנוא זיא ליואוו

 { סיז-רעקוצ זיא ןבעל רעזדנוא

 ,רימ ןענעייל עמש-תאירק

 -- רימ ןענייז םינמחר

 ,טסניד רעזדנוא ןיא זדנוא זיא ליואוו

 !סיז"רעקוצ זיא ןבעל רעזדנוא

 ,רימ ןטיה שדוק-תבש

 -- רימ ןענרעל קשח טימ הרות

 ,טסניד רעזדנוא ןיא זדנוא זיא ליואוו

 ! סיז-רעקוצ זיא ןבעל רעזדנוא

 ֶס 1 4

 רעקידוועעז רעד עלעוונייז

 רעמערָא ןַא טבעלעג טָאה ,ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא ואוו ,לטעטש םעד ןיא

 רעבעלטנגייא ןייז ."רעקידוועעז רעד עלעוונייזק :ןעמָאנ ןטימ ,לרעדיינש ַא ,דיי

 ןעמָאנוצ ןטימ ןפורעג ױזַא םיא טָאה'מ רָאנ ,לַאמכארק לוונייז ןעוועג זיא ןעמָאנ

 ,ןלייצרעד ָאד ךייא לע ךיא סָאװ ,השעמ רעד בילוצ "רעקידוועעז רעד;

 ,לרעדיינש רעקידכעבענ ַא ןעוועג ,טגָאזעג ןיוש יוו ,לוונייז רעזנוא זיא ךַאפ ןופ

 ,ךעלרעדניק ןביז ןוא בייוו ַא טימ לּפוטמ לעב רעסיורג ַא

 רָאנ זיא'ס יװ ,דלַאב .לטעטש ןיא ןעזעג טשינ םיא ןעמ טָאה ךָאװ עצנַאג ַא

 רע טָאה ,ליומ ןיא סעּפע ןעמונעג ןוא טנװַאדעגּפָא ,ירפ רעד ןיא קיטנוז ןעמוקעג

 רַאפ טייגעג ןוא רעפרעד יד רעביא רע זיא ןעגנַאגעג -- ,ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז

 רעשירעױּפ רעסייו ןופ סעצינדָאּפס ןוא סעטודרוס סעטרעיױּפ ןוא םירעוּפ יד

 -ָאטש ,בעוועג םינימ ערעדנַא .ןימ ןבלעז םעד ןופ םידעפ ענענייל טושּפ טימ טנווייל

 ןבעל ןייז יב רע טָאה םידעפ םינימ ערעדנַא ןוא ,תורוחס ענעלָאװ רעדָא ענעפ
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 ןיא זיא רעמָאט ,טַאהעג ארומ טָאה רע לייוו ,ןײרַא טנַאה רעד ןיא ןעמונעג טשינ

 ,זנטעש זיא'ס ןוא סקַאלפ טימ לָאװ טשימעגניײרַא םעד

 ענעטָארבעג טימ ןוא טיורב ןקורט טימ טבעלעגּפָא לוונייז טָאה ךָאװ עצנַאג ַא

 רע טגעלפ לּפֶע יד ןוא ,םייה רעד ןופ ןעמענטימ ךיז רע טגעלפ טיורב סָאד ,לּפע

 ץכעקעג ןייק .ןוויוא ןַא ןיא ןטָארבעג ןיײלַא ןוא טעברַא רַאפ ןרעיױּפ יד ייב ןעמוקַאב

 -וצ קיטיירפ זיב ירפ רעד ןיא קיטנוז ןופ ןירַא ליומ ןייז ןיא ןעמוקעג טשינ זיא

 ףיוא רעױּפ ַא ייב רע טגעלפ ןּפָאלש .רעסַאװ םערַאװ לסיב ןייק טשינ וליפַא ,סטכַאנ

 ,עלָאדָאטס ַא ןיא רעדָא םעדיוב ַא

 טייקכעלרע ןייז בילוצ טַאהעג ביל רעייז םיא ןבָאה רעפרעד יד ןופ ןרעױּפ יד

 .(לוונייז רענעדײשַאב רעזנוא) *לעװַאז ינמָארקס שַאנ; : ןפור םיא ןגעלפ ייז ןוא

 רעדנוזַאב ץנַאג ,ןשטנעמ ייווצ יו טקרעמַאב לָאמַא לוונייז רעזנוא טָאה רעמָאט

 ןשימנײרַא ךיילג ךיז רע טגעלפ ,רעדנַאנײא טימ ךיז ןגירק ,רעדניק עגנוי ייווצ

 םימחר ךיז טעב סָאװ רענייא יוװ ,ןגיוא עקידמינונחת רָאּפ ַא ןלעטשנָא טגעלפ רע

 :למיה םוצ רעגניפ ןטימ ןזייוונָא ןוא

 טעז למיה ןיא ...טעז'מ ,ךָאד טעזימ ,טשינ רָאט'מ ! ערעייט ךעלרעדניק; --

 *!ץלַא ןעמ

 ןַא סעּפע ןָאט הלילח ליוו רעצימע זַא ןעזרעד לָאמַא לוונייז טָאה רעמָאט ןוא

 : ןעיירשסיוא ןוא ןלעטשּפָא דלַאב ןױשרַאּפ םענעי רע טגעלפ ,הריבע

 . . . *ךָאד טעז'מ ,דלַאוװעג,, ---

 ןיא ןזייווַאב לוונייז ךיז טגעלפ ,ןשטנעב-טכיל רַאפ העש ַא ,טכַאנרַאפ קיטיירפ

 ןָאטעגנָא ,ךיז ןשַאװעגמורַא לענש ,הריד-רעלעק ןייז ןיא ןיירַא זיא רע ,.לטעטש

 רע טָאה לכעלוש ןיא .ןירַא לכעלוש ןיא -- ַאדייה ןוא םישובלמ עקידתבש ענייז

 ריש, טגָאזעג ןוא רודיס ןסיורג ןייז טנפעעג ,ןוויוא ןרעטניה טלעטשעגקעװַא ךיז

 ןבילבעג ןענייז םיסדנוק עטסגרע יד וליפא זַא ,ןוגינ ןט'מעטיַאב ַאזַא טימ "םירישה

 ןיא לרעדיינש םעד ןרעטש וצ טגַאװעג טשינ ןוא ענימ רעטסנרע ןַא טימ ןייטש

 .ןגָאז ןטימ

 ןטיירב ַא טימ ןעלוונייז וצ ןפיולוצ ,רעדניק עלַא ,רימ ןגעלפ ןענװַאד ןכָאנ

 ַא טימ טײלגַאב םיא ןבָאה רימ ןוא ,"תבש טוג; ןקיכליה ַא ןוא "םכילע םולש;

 ןוא טנגעזעג זנוא טימ ךיז רע טָאה טרָאד .בוטש-רעלעק ןייז וצ זיב גנַאזעג

 י | | : טגָאזעג

 טלָאז ,רעגייז םעד סנייא ,שיט-תבש ןכָאנ ,ןגרָאמ םשה הצריי'מ ,ךעלרעדניק,, --

 *! ןײרַא לכעלוש ןיא ןעמוק עלַא ריא

 טלמַאזרַאפ רעדניק עלַא ךיז ןבָאה רעגייז םעד סנייא ךעלטקניּפ ,ןסע ןכָאנ תבש

 ךיז ןסייהעג זנוא לוונייז טָאה דלַאב .טלעפעג טשינ טָאה רענייק ןוא לכעלוש ןיא

 זיא סָאװ ,גרַאב םוצ ךיילג ןרישרַאמ ױזַא ןוא ,טיירב רעד ןיא יירד וצ ןלעטשסיוא

 | ,לטעטש ןרעטניה ןגעלעג
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 -ָאקעג ןוא ,ריציפָא השעמ ,סיוארָאפ ןגנַאגעג לוונייז זיא געוו ןצנַאג ןרעביא

 :לוק ַא ףיוא טעוװעדנַאמ

 --- יירד ,ייווצ ,סנייא

 !יירטעג ייז ארוב ןקיליײה םעד

 . .. . טעז'מ . . . טעז'מ

 -- יירד ,ייווצ ,סנייא

 ! ?הינימ יונּפד רתא תיל;

 . . . טצזי'מ . . . טעז'מ

 -- יירד ,ייווצ ,סנייא

 ! ייטש ןדָאב ןשידיי-טסעפ ַא ףיוא

 . ... טעז'מ . . . טעז'מ

 = יירד ,ייווצ ,סנייא

 !ייג רשיה ךרד ןיא

 . . . טצעז'מ . . . טעז'מ

 -- יירד ,ייווצ ,סנייא

 !יירפ טשינ לָאמנייק זיא דיי ַא

 . . . טעז'מ . . . טעז'מ

 ןעמוקעגנָא ןענייז רימ זיב געוו ןצנַאג ןרעביא טעװעדנַאמָאקעג רע טָאה ױזַא

 ,גרַאב ןפיוא

 םורָא גרַאװגנוי הרבח ,ןייטש ַא ףיוא טצעזעגרעדינַא לוונייז ךיז טָאה טרָאד

 ענייש ענייז םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ טרעהעגסיוא טָאה'מ ןוא םיא ןבענ ןוא םיא

 ,סױרַא םירפס עקיליײיה יד ןופ םילשמ-רסומ םתס ןוא םיקידצ ןופ תוישעמ

 סָאװ תונעמ ןוא תונעט עלַא ןעמוקרָאפ ןגעלפ ,ןלייצרעד ןטימ ןרָאװעג קיטרַאפ

 ,ןטייווצ םוצ רענייא טַאהעג ןבָאה גרַאוװגנוי רימ

 םיכוסכס עלַא טכיילגעגסיוא ,תומוערת ערעזנוא עלַא טרעהעגסיוא טָאה לוונייז

 רעמ ןלָאז'ס ןוא ןרעּפמַא טשינ רעמ ךיז ןעמ לָאז האלהו םויהמ זַא ,טגָאזעגנָא ןוא

 חודחא ןוא םולש ןייז לָאז סע רָאנ ,תקולחמ ןופ םירבדו ןיד ןייק ןעמוקרָאפ טשינ

 , . . ץלַא ןעמ טעז למיה ןיא ,טעז'מ --- לייוו ,זדנוא ןשיווצ
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 ירשת שדוח ןיא

 רעפעשַאב ןייז רַאפ הענכה טימ

 ; ןרערט לופ ןגיוא יד --- דיי רעד טייטש

 רפוש-תעיקת ייב טעב רע ןוא

 .ןרעגַאב עשידיי ענייז ןרעו טליפרעד ןלָאז סע

 ,ָאד ,לוש ןיא רעדיוו םיא ןעמ טפערט רעטעּפש

 :המשנ עקידרעטַאלפ ַא טימ ,ןגיוא עטנייוװרַאפ טימ

 העש-הליענ רעטצעל רעד זיב ,טעב רע

 .חמיתח רעטוג ַא ףיוא

 -- עלעטיווק עטוג סָאד ןמוקַאבסױרַא

 ;דלַאב תוזירז טימ רע טפיול דיירפ סיורג טימ

 עלהכוס ַא ןעיוב וצ לענש ךיז טמענ

 ! דלַאװ ןופ ךכס טימ ךעלטנעוו ערשכ ריפ ןופ

 ןציק ס



 לרעּפ ןַאמּפיל

 ,םָאדַאר ןיא ןריובעג
 (1909) ב"סרת

 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא
 (1942) ב"שת

 סעמַאמ רעד ןופ :ןטײז עדײב ןופ סוחי סױרג ןיא ןעקווטעגנײא

 תראפת, ןופ -- דצ סגטַאט ןפ ,ם"ירה ישודיח ןופ לקיוײא ןַא ,דצ

 גנוגײג ַא ןיװעגסױרַא ןָא טנגי ןײז ןפ אסװד רע טָאה ,"המלש

 רָאטקַאדער רעד ןעװעג רע זיא גגַאלררָאי .רָאמוה ןוא רָאלקלָאּפ וצ

 גנוטײציגַאט רעטעשרַאװ רעד ןיא געלײטּפָא רעשיטסירָאמוה ַא ןפ

 רע ."ארבתסמ אכפיא  ןעמָאנ ןרעטווא ,יטַאלבגָאט עשידי סָאדא

 ָאמוה ,ןענָאטיעלעּפ עקידבוט'םוי ןעמַארג עקיסַאּפש ןבירשעג טָאה

 ןעוועג ךיױוא זיא רע .ןרוטַאקירַאק טנכייצעג וליּפא טּפָא ןוא ,סעקסער

 -ייֵלָה סָאד עבַאגסױא קיטײרּפ רעלעיצעּפס רעד ןופ רָאטסַאדער רעד

 :סקלָאֿפ ןוא טנגוי רַאּפ טמיטשַאב ןעוװעג זיא סָאװ ,"מטַאלבגָאט ענ

 עשידיסח גנולמַאז ַא ענײז ןענישרעד זיא טַאמרָאּפ'ךוב ןיא .ןשטנעמ

 רע זיא ןעמוקעגמוא .(1939 ,עשרַאװ) "לרעּפ ענעבילקעג, ,ס'הרוח

 .1942 רָאי ןיא ועגנולדיזסיא יד תעב ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא



 לרעפ ןַאמַּפיל

 סַאּפש ַא ףױא
 רדנ ןייז ןוא רעגרַאק רעד

 ,על'השעמ ַא טרעה

 ןפָאלרַאפ ךיז זיא סָאװ

 ,ריבג ןגרַאק ַא טימ

 .ןפָאלשעג זיא רע תעב

 ,טמולחעג םיא טָאה סע

 ,ריבג ןגרַאק םעד

 ןַאמערָא ןַא טעז רע יו
 - .ריט ןייז רַאפ טייטש

 ,טרעלקעג טשינרָאג ,רע ןוא

 ,העד ןָא ,בושי ןָא

 ןגעקטנַא ךיילג טפיול

 ,עבטמ ַא םיא טגנַאלרעד ןוא

 טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה רע

 ; טּפַאלקעג קידארומ טָאה ץרַאה ןייז ןוא

 ןעור טנעקעג טשינ ןבָאה ןעקנַאדעג ענייז

 .ןעוטעג טָאה רע סָאװ השעמ דעד רַאפ

 רעדיילק יד ןגיוצעגפורַא רע טָאה לענש

 : רדנ םעד טגָאזעגסױרַא ןוא

 ,ןפָא ןביילב ןלעוו ןגיוא ענייז גנַאל יו זַא

 ...!ןפָאלש ןגייל טשינ רעמ ךיז רע לָאז
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 611 לרצפ ןַאמּפיל

 עלעשעלפ 'ר ןוא עלעשעה 'ר

 ןייוז ןופ עלעשעלפ 'ר טגָאז

 ,"ןייז לָאז טבעלעג; ,ןעלעשעה 'ר וצ

 ,הדועס רעד ךָאנ םירוּפ

 ; עדימ ןגעלעג ןענייז עדייב ןעוו

 טייז רעד ןיא ּפָאק ןטימ לשעה 'ר

 : טייוו ,שיט ןרעטנוא ,לשעלפ 'ר ןוא

 ,לשעלפ רימ ןופ קוליח רעד זיא סָאוװ;ע ---

 ?לשפעה 'ד ריד וצ

 ,קידנעטש רימ ןיב ךיא

 ,קידייל ןיב'כ ייס

 --- ,לופ ןיב'כ ייס ןוא

 ; ליטש ןוא קיאור דימת

 ,ןייוו ןיימ וטסקנירט רעמָאט ,וד ןוא

 ; ןייז טשינ קיאור וטסנעק

 ,ןצנַאגניא סיוא ךימ טסקידייל וד רָאנ יו

 ?ןצנַאט ןוא ןעגנירּפש ןָא וטסביוה

 -- ןעקנירט "םייחלא ַא םירוּפ וטסמענ ןוא

 ,ןעקניז ףיט דלַאב ּפָאק ןייד ריד טוט

 "ןמה ...ךורב :גנוצ רעד טימ טסרעטנָאלּפ

 . .."ןעמורב זייב וטסמענ ן'יכדרמ ףיוא ןוא

 !לשעלפ 'ר דידי רערעייט ןיימ ,סיוא ךימ רעה; ---

 | -- ,לשעה 'ר ןסַאלעג טרעפטנע --

 ,ןזייוו ךיילג ריד לעוװ ךיא, --

 :ןזיירג ךעבענ טסוט וד זַא

 ןדייב זנוא ןשיווצ זיא סע

 :ןדיישרעטנוא םוצ קוליח רעסיורג ַא

 לשעלפ 'ר וד

 זיולב ךָאד טסגָאמרַאפ

 !סיורג -- ךיוב ַא ןוא לָאמש -- לזלעה ַא

 ,לשעה ,ךיא רעבָא

 ,ךיוב ןוא זדלַאה ץוח ַא ,גָאמרַאפ

 *! ךיוא ןטוג ַא ּפָאק ַא
 קי יי יע, יב

 4 לא הרע



 ןציק ס | 2

 הריקח עשי'רחוס ַא

 עמַאס םייב ,ןענירעד ןטימ ןיא סיוא סעּפע ךיא לַאפ יװ ,ךיז טגערפ ריא --

 וצ סָאד ןבעג ךייא ךיא לעװ ,רדסכ טרעה ָאט ?הטילּפ ןכַאמ וצ ,ןָאזעס ןטסעב

 ,טכערעג ןבעג ךיוא רימ טעװ ןיילַא ריא זַא ,ױזַא ןייטשדַאפ

 עשרַאװ ןייק ױזַא רימ ךיא רָאפ קירוצ טייצ ַא טימ .השעמ ַא עשז-טרעה ---

 ףיוא לרעטסנעפ-ןָאגַאוװ ַא ןופ סױרַא לייוורעד רימ קוק ןוא ,הרוחס לסיב ַא ךָאנ

 ךעלרעדנואוו יו *!'ד ךישעמ ובר המ/ : ױזַא רימ ךיא רעלק .טלעוו ענייש סטיג

 רעד ,לידבהל ,יװ טלעטשעג ךיוא זיא ןילַא עבט יד וליּפַא ! ןפַאשַאב ץלַא סָאד זיא

 עניילק יד ייב רעסַאװ ןייז טגרָאב ךייט רעד !ןבעג ןוא ןגרָאב ,ןעמענ ףיוא ,רחסמ

 ךיז ןגרָאב סנקלָאװ יד ,ןכייט עסיורג יד ייב ךיז טגרָאב םי רעסיורג רעד ; ךעלכייט

 ןגער לסיב ַא רעטייוו טגרָאב דרע יד ןוא טפול רעד ייב ןוא םי םייב ערַאּפ רעייז

 טגרָאב הנבל יד ...תוריּפ ןוא הָאובת טימ ךָאנרעד טלָאצַאב ןוא ,סנקלָאװ יד ןופ

 ,הנבל רעד ייב טכיל ןסַאלב לסיב ַא טגרָאב טכַאנ יד ןוא ןוז רעד ןופ טייקיטכיל ריא

 ייב ןרָאװעג טגרָאבעגסיױא ךָאד זיא שטנעמ רעטשרע רעד ,ןיילַא ןושארה םדא ןוא

 ןימ ַאזַא ןופ האירב עצנַאג יד טײטשַאב ױזַא ...*המדא, ןופ "םדא; ,דדע רעד

 סָאװ ,ךיא יװ שנ-רב רעגייטש ַאזַא לָאז עשז-סָאװרַאפ ָאט ...טידערק ףיוא קסע

 ןוא ,םרָאפ סטיג ןיא ןפַאשַאב ,טלעו רעד ףיוא שינעפעשַאב םערָא ןַא ןיילַא ןיב

 ךיא לָאז סָאװרַאפ ,ן'תורגוב ענעסקַאװרעד ץוט ַא טימ ענעדיי ַא סנגייא ןיימ בָאה

 ? טייקיאעפ-טידערק ןיימ טימ ןצונַאב ןלעו טשינ ךיז ,הלילח

 רעד טשינ ךיז טמעש סָאװרַאפ ָאט ?טשינ טסַאּפ סע ,ריא טגָאז סָאװ ---

 ןעמענ וצ ,טלעװ עצנַאג יד םורַא טלגניר סָאװ ,סוניקוא םי רעקיטלַאװעג ,רעסיורג

 ,ךיא יו עלעשטנעמ ןיילק ַאזַא סָאד ריא טליוװ ? ןכייט עסיורג יד ןופ ןרעסַאװ יד

 רעד זיא ואוו ? ךעלטנַאקירבַאפ עניילק יד ייב שטָאכ ,הרוחס ןייק ןעמענ טשינ לָאז

 ןוא שדוח ןדעי שדחמ ריא זיא ןעמ סָאװ ,הנבל עלעדייא ןוא ערעייט יד זַא ,רׂשוי

 ריא זיא ,"םכילע םולשא לָאמ יירד טימ ןגעקטנַא ןיירַא םינּפ ןיא ריא טצנַאט ןעמ

 טיג יז ןוא ,ןוז רעסיורג רעד ןופ טייקיטכיל עסַאלב לסיב ַא ןעמענ וצ ןָא טייטש

 ךָאנ ךיא ףרַאד עשז-סָאװ ָאט ,טשינרָאג טימ טשינרָאג קירוצ טשינ לָאמוצ ריא

 ?ןצעזעג-רוטַאנ יד ןגעק שממ ןייג ,ןסייהעג שוריפב ךָאד טלָאװ סע ? ןגָאז

 לעװ ךיא ?הנבל רעד זיב שזַא ךיוה ױזַא ןייג וצ ריא טכיורב סָאװ ,ָאי --

 טמענ יז ןעו רָאי סעדעי .ןילַא לסייוו רעד ןופ המודכש לשמ ַא ןעגנערב ךייא

 יז טביוה ,ןכייט ןוא ןעמָארטש ערענעלק עקימורַא עלַא ןופ רעסַאװ עלופ ַא ןָא ךיז

 ןוא ןיירַא םי ןיא ךיילג ,אדייה ,הטילּפ טכַאמ ןוא גָאט ןלעה ןטימ ןיא ףיוא ךיז

 ,תלהק ט'הנעטעג עקַאט ךָאד טָאה ױזַא ןוא ?ףקות הנתנע ןרַאפ ןָא יז דָאל ייג

 ...ןפיולטנַא ןוא ןּפַאכ ןרעסַאװ עלַא ,"םיה לא םיכלוה םילחנה לכ;

 ?טידערק ףיוא "לקעּפ; ַא ןָאטעג-ּפַאכ ַא בָאה ךיא זַא ,יאה ילוכ יאמ זיא ,ונ --

 ...!האירב יד ןופ דוס םעד ןעגנַאגרעד טרָאפ ןיב ךיא זַא



 ךירטשנזַאר םסײח

 (1919) ב"ערת ,עשרַאװ ןיא ןריובעג

 (1942) ב"שת ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא

 ןוט םיריסח רערעג עטוגטקאב ןופ הסחפשמ ַא יט רע דריט ןררױבעג

 טגײרפ עטסטגעַטנ יד ןןפ רעגײק ןעוועג זיט עדײז ןײז .השעמ ישוא

 יד ןיא .ןיבר רערעג ןטשרע םעד ,ם"ירה ישודיח ןופ סידיסח ןא

 ךיז טָאה סע ןעװ .לביטש רערעג ןיא טגרעלעג רע טָאה ורָאי עגנוי

 "ילבול רעד םיא טָאה ,"ןילבול ימכח תבישי;ג עטמירַאב יד טגפעעג

 רע .םידימלת עטשרע עגײז ןופ םעגײק סלַא ןבילקעגסיוא בר רעג

 ןעועג וצרעד זיא ןוא ןעגרעל ןיא דימתמ רעסיורג א ןעװעג ןיא

 םיא טָאה סָאד .רסומ ןואט תודיסח ,הריפח ירפס ןיא שודגו אלמ

 רעד ןיט ןפימ עטסגביוהרעד יד ןופ םעגײק רַאפ טכַאמעג טגטקטב

 ןלָאגרושז עשיסקָאדָאטרָא ןיא ןבײרש טגעלפ רע .הבישי רעטמירַאב

 רעד ברע .הבישי ןיט ןסעזעג זיא רע ןעװ ,טײצ רעד ןופ ךָטִנ

 .עשרַאװ ןיא טצעזַאב טירוצ ךיז ןוא טַאהעג תווחח רע טָאה המסלמ

 :.סגגאװצ סלַא ,ײרעײגשעװ טימ טסיטפעשַאב ךיז רע טָאה ָאמעג ןיא

 טריפורג ךיז ןבָאה סי ןבעג .ןטַשטשרַאװ טטעג יד ןיט רעטעברמא

 ןיא ןעטעג ךירדמ ײז טָאה רע ןט ,םירבח ןוא םידימלה עגנוי

 רעד ןגעק טגרָטװעג סרעדווזַאב טָאה רע .תודימ ןיא ןוא חתודיסח

 ןיא רע ."יגועה טיס1ג םעד רעטנוא ָאמעג ןיא תודמה תתחשהח

 .1982 רָאי ןיט ,ָאמעג רעטעשרַאװ ןופ גנולדיזסיױא רעד טימ קעװַא

 ןיא טטורדעג ,"ןיהעש טגגויג עירעס 8 ןופ ןעמונעג זיא ץיקס ןייז

 ."רעטעלב-טנגוי עשסיקָאדָאשטרַָא יד
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 ךיורטשנזָאר םייז

 ךדח ןיא ןגרָאמירפ

 ("ןהעש-טנגוי, יד ןופ)

 עדלימ עשירפ ַא ּפָארַא טנייש למיה ןעָאלב-לעה ןופ ,ןגרָאמירפ רעקיטכערּפ ַא

 טשירפ ןוא טזָאלב לטניוו ליק ַא .ןסַאג יד ןייש ןכעלדלָאג ַא טימ טסיגַאב ןוא ןוז

 לאיחי רעניילק רעד .גנוקיטפעשַאב ןייז וצ ךיז טלייא רעדעי .ןשטנעמ יד ףיוא

 רעד ,ךעליירפ ןוא גנירג ךיז טליפ רע ."הרותה ידוסי; רעד וצ דניוושעג טזיײרּפש

 רעד ןיא ךיז טניפעג רע ןוא גנַאג טונימ ףניפ ןצנַאגניא ,גנַאל טשינ טרעיוד געוו

 ,רָאדירָאק ןיא לדנטלַאּפ סָאד ּפָארַא ךיז ןופ טפרַאװ רע .התכ ןייז ןופ בוטשיןרעל

 ןיירַא טייג'ס רעוו ןעז ןעק ןעמ ןענַאװ ןופ ,רעטסנעפ םענעפָא ןפיוא ךיז טצעז רע

 .רעיוט ןיא

 .רבח רעדנעמוקנָא ןַא ךיז טזייװַאב סָאג רעד ףיוא .גנַאל טשינ טציז רע

 םינּפ לבקמ םיא ןייג ךיז טזָאל ןוא ,ךיז וצ סיוא רע טיירש-- !טייג םהרבא --

 ,ןייז

 ןגיוא עָארג יד .רָאי ףלע ענייז רַאפ ךיוה גונעג זיא רע ,ןיירַא טמוק םהרבא

 רע ןעק ךָאד .קורדסיוא ןטסנרע ןַא וצ םיא ןביג ןוא ןטלַאהעגקירוצ סָאװטע ןקוק

 סָאד ,התכ ןייז ןופ םירבח יד ,עינַאּפמָאק ןייז רַאפ זיא סָאד ןוא ןפיטש ןוא ןכַאל

 :ןדייד טמענ ,רעקידנכַאל-קיביײא ןוא רעדליוו-קידנעטש רעד ,לאיחי .עטסקיטכיוו

 !וד יצ ךיא ! רעטשרע רעד טנייה ןעמוקעג זיא רעוו ,םהרבא "יברק ונ --

 לקָאש ַא טיג ,בלַאה טלכיימש ,קילב ןטכַארטרַאפ ןייז טימ ןָא םהרבא םיא טקוק

 : טגָאז ןוא ּפָאק ןטימ

 ?"ןגרָאמ טוגק רעד זיא ואוו ,םדוק --

 ! רעטשרע רעד ןעמוקעג זיא רעוו רעבָא ! ןגרָאמ-טוג ןייז לָאז --

 . . . אמתסמ רעגייז ַא ןעצ זיב ןפָאלש וטסעוו ןגרָאמ ,גָאט ןייא רָאנ זיא טנייה ---

 !ןעז ןעמ טעװ ,ונ --

 ןוא רעטסנעפ ןפיוא ךיז טצעז םהרבא .התכ ןיא ןיײרַא ייז ןענייז קידנדער ױזַא

 רעד טימ קידנּפַאלקוצ ,לוק-רעטנוא קידעשטיווק ַא טימ ליטש רעד ןיא ךיז טגניז

 .קנעב יד רעביא טגנירּפש לאיחי .טנַאה

 טָאה רענעי רעדייא ןוא ,סיוא גנולצולּפ לאיחי טיירש --- ! םהרבא ,רָאנ עז --

 ,קנעב יירד רעביא ןעגנורּפשרעבירַא ןיוש רע זיא ,ןעיירדוצסיוא ךיז טַאהעג טייצ

 ,םהרבא סיוא טפור -- !עזָאק ַא טסייה סָאד --

 לעוו'כ !טרַאװ !? עזָאק ַא --- וצ לאיחי טגנירּפש --- ? טגָאזעג וטסָאה סָאװ ---

 !ןעק עזָאק ַא סָאװ ןזייוו ריד

 ,ן'מהרבא ןבעל ןיוש רע טייטש עגר ןייא ןיא

 טביוה ןוא ּפעלק עכעלטע ןּפַאכוצנײרַא ןלעב רעּפַאנק ַא זיא ,סיוא טעז ,רענעי

 :טנעה יד טימ ךיז קידנלעטשרַאפ ,ןטעב וצ ךיז ןָא סנטייצַאב
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 65 ןיווטשנזָאר םייח

 רעמ ןיוש ךיד לעוו'כ ,ןָאטעג טשינרָאג ריד ךָאד בָאה'כ !ּפָא זָאל ,ןיוש ,ונ --

 | !ןפור טשינ

 ריד לעטש רָאנ --- הצורמ ךעלדנע לאיחי טרעוו --- ריד ךיא קנעש לָאמ ןייא ---

 ...ןעק ךיא סָאװ ןזייוו ןוא ןשזדָאבעצ ךיד לעוו'כ ןוא לָאמנייא ךָאנ רָאפ

 !עזָאק ַא יו --

 .וצ רעדיוו לאיחי טגנירּפש --- 1 סָאװ ---

 , . . טייהניואוועג ןופ רָאנ זיא סָאד ! ןיינ ,ָא --

 -רעד ןעמוק'ס רָאנ ,םינונחת ןייק ןפלָאהעג ןעוועג טשינ רשפא ןיוש ןטלָאװ'ס

 .ןצנוק עשירפ ןזייוו טמענ לאיחי ןוא ךעלגנוי ערעדנַא ןײרַא לייוו

 לא לא
 לא

 לייט .ךעלגנוי עקידנעלמוט ,עקידעבעל טימ ןָא זייווכעלסיב ךיז טליפ רדח סָאד

 ,םידימתמ יד ןענייז סָאד -- לקניוו ַא ןיא טפיטראפ ,ליטש ןענרעל קעװַא ךיז ןצעז

 רעד ףיוא -- ןרעדנַא ןטימ ,עגָאלדָאּפ רעד ףיוא סופ ןייא טימ ןעייטש ערעדנַא

 רעד ןיא --- ןרעדנַא ןטימ ןוא ארמג רענעפָא רעד ןיא גיוא ןייא טימ ןקוק ,קנַאב

 ח"מר עלַא טימ קידנכַאמוצ ,טפַאהבעל ץנַאג עינַאּפמָאק ַא טסעומש טרָאד .התכ

 טגניז לקניו ןייא ןיא .רעטכעלעג ַא טימ עלייוו עלַא קידנסישסיוא ןוא םירביא

 .שרַאמ ןקידעקַאנק ַא ןעמ

 ,לשיט סָאד ןעגנירּפשעבירַא טעװ סע רעוװ ,ךעלגנוי ייווצ ךיז ןטעוװ לייוורעד

 ןוא טשינ ןענעק עדייב זַא ,זיא ףוס רעד .טנַאה ןייא טימ רָאנ ךיז קידנטלַאהנָא

 ןעגנירּפשוצרעבירַא טלעוו רעד ןיא ךעלגעממוא זיא'ס, זַא ,ןענעקסּפּפָא ןיוש ןליוו

 ףיוא ןיוש רע טייטש ןעו-סָאװ רעדייא ןוא לאיחי וצ טמוק ָאד רָאנ ."לשיט סָאד

 ןוואורּפ ןוא ץיּפש ןיא ןעשטיא טימ עפורג ַא טייטש ,ןבענרעד .טייז רעטייווצ רעד

 ךיז טשימ סע זיב טשינ רעבָא טייג'ס ."דרע רעד ןופ ךיילג; לוטש ַא ןבייהפיוא

 .ץנוק יד טזייוװַאב ןוא לאיחי ןיירַא רעדיוו

 ןגעו תוישעמ סלאומש סיוא טרעה ןוא עלעקּפוק ַא טייטש רעטסנעפ םייב

 ןוא עקירעמַא ןגעוו ,גיצנַאד ןוא קסנָאלּפ ,ץיװָאטַאק ןגעוו ,ןילרעב ןוא זירַאּפ

 -גייא סע זומ ןשטנעמ יירד ."םיאלּפ יאלּפ, סעּפע ךייט ַא טגָאמרַאפ סָאװ ,עקירפַא

 םעד ןופ ןייגוצקעװַא ןבעלרעד טשינ ךיא לָאז טשינ ביוא; ,רָאי סעדעי ןעגנילש

 תוישעמ עשירפ ןטיש רע טמענ דלַאב ןוא .לאומש ,ךיז רע טרעווש ױזַא --- ,*טרָא

 ןוא קנעש ענעדלָאג ןגעוו ,סעמומ ןוא סרעטעפ ןגעוו ,ישעבָאב ןוא ישעדייז ןגעוו

 ,ןענילעּפעצ ןגעוו ןוא ,רעכעד ףיוא ןרָאפ סָאװ ,ןענַאב ןגעוו ןוא ,ןשיט ענרעבליז

 טשינ רעבָא םיא ןעק הרבח .ןכַאז ערעדנַא ךָאנ ןוא סהנבל-יוקיל ןוא סהנבל ןוא

 לָאמנייא טלּפמעטשעגּפָא םיא ןבָאה ןוא ,ייז ןופ רעמ טסייוו רע סָאװ סָאד ןעניגרַאפ

 ןעלטרעוו ,רעקעב ַא :סע טסייה ןושל שירבח ףיוא .רענגיל ַא רַאפ לָאמעלַא רַאפ

 : ןובשח ןייז ףיוא קַאמשעג ץנַאג עלַא ךיז

 !סקעבעג שירפ ---
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 !סױרַא ןוויוא ןופ סָאװרָאנ

 ,"תמא רעטיול, טגָאז רע זַא ,ןזייוופיוא קידנעטש ליװ ןוא זייב טרעוו לאומש

 : רענייא ךיילג טגָאז ,ליומ'ס רָאנ טנפע רע זַא ,ןסיוו טשינרָאג רעבָא ליוו הרבח

 ! סקעבעג שירפ ןייז טעוו'ס !ןוויוא םעד ןיוש טנפע רעקעב לאומש --

 ; הזגור ןיא ןיירַא לאומש טלַאפ

 . . , טשינ ביולג ,ןביולג טשינ טסליוו ! טשינ רעה ,ןרעה טשינ טסליוו וד זַא --

 ! ריד וצ טשינרָאג דער'כ !קעװַא עשזדייג

 .עגַארפ ַא ךעלנייוועג טלַאפ -- ?וטסדער ןעד ןעמעוװ וצ ---

 ןרעה ייב טלַאה סָאװ ,םענייא סיוא ךיילג רע טכוז -- !ן'מחרבא וצ דעריכ --

 */ . . טסרעה; --- :יינסנופ ןָא ךיילג טביוה ןוא

 רע .תולח עקידתבש יד יו טיירדעג ןוא טלטייקעג ןייז ןגעלפ תוישעמ יד

 ,רערעה יד טכַאמעג דימ טָאה רע זיב גנַאל ן'העש ןלייצרעד ױזַא טגעלפ

 ייב טייג'ס ."ךעלעשטנעמ, טנכייצ ןוא לאיחי טייטש רעטסנעפ ןטייווצ םייב

 ,סקידעבעל ַא לשטנעמ ַא ָאד זיא ןיוש ןוא יירד ,ייווצ ,סנייא :לענש קידהנושמ םיא

 יד ןשיוװצ טלייטעצ לענש טרעוװ ץלַא סָאד .דרעפ ַא ףיוא קידנטייר ,דרָאב ַא טימ

 . . . ךָאנ קידנעטש ןליוו סָאװ ,הרבח

 טזיײװַאב קילבנגיוא ןבלעז ןיא .למוט םעד רעביא טסייר גנילק רעקיטסַאה ַא

 ןייג טסייה ןוא התכ רעד רעביא םורַא ךיז טקוק רע .לדוי בר ,חיגשמ רעד ךיז

 | .ןענרעל

 קַאמשעג ןָא ןביוה ןוא תורמג יד דניוושעג ןעמענ עלַא .ליטש טרעוװ לָאמַאטימ

 טקרַאטש סע .תולוק עשירעפיטש ענלצנייא יד ןייא ךיז ןליטש זייווכעלסיב .ןענרעל וצ

 .טייוו ,טייוו ּפָא טגנילק סָאװ ,הרותה לוק רעקידתופתושב רעד ךיז



 שטיווָאנַאמּפיל י' .א

 רעלעה שובייל

 (1910) ע"רת ,ײמָאלָאק ןיא ןריובעג

 (1942) ב"שת ,ץעשזלעב ןיא ןעמוקעגמוא

 רעלעה ַאפיל יר ןב (שוב"ײל) חירא:הדוהי ןעװעג זיא ןעמָאנ ןײז

 .שטיװַאגַאמּפיל .י .א : םינָאדװעסּפ ןײז טמַאטשעג טָאה ןפרעד ןוא

 -- רעטָאּפ ןײז) החפשמ רעשיטַארקַאטסירַא שידיסח ַא ןיא ןריובעג

 רעמעפ ןײז ,ןקסע רזעיגילער ןוא טנַאקירבַאפ םיתילט רעטנַאקַאב א

 :סױרַא ןבײרש ןײז ןיא רע טָאה (ײמָאלָאק ןופ להקה'שאר רעד ---

 ןייז .ץנעגילעטניא עכעלטלעװ ײס ווא ןיזפרַאש ןשידמול ײס ןזיוועג

 סָאװ ,ןרוטַאיוימ ןוא ןציקס ןעװעג זיא טעטילַאיצעּפס עשירעביירש

 'בקעייתיב רעשודָאל ןיא טכעלטנּפערַאֿפ שיטַאמעטסיס טָאה רע

 (עשרַאװ) 'וגלגדא ןיא שיאערבעה ןבײרש ךיױא טגעלפ רע .לָטורושז

 טוַאקַאב ועטעג טרָאד ,גרעבמעל ןיא טבעלעג רע טָאה ןרָאי עגנַאל

 ןיא .ןקסע רעשיסקָאדָאטרָא ןַא ןַאמסטּפעשעג רעכײרגלָאפרעד סלַא

 ןרָאװעג רע זיא גרעבמעל ןײק שרַאמוײרַא ןשיצַאנ ןופ גָאט ןטשרע

 .דרָאב יד ןרושעגּפָא םיא טָאה ןעמ א טקיוײּפעג ןוא ןגָאלשעג

 ןרָאװעג ,ב"שת רעמוז ,רע זיא ָאטעג ןיא רָאי ַא ךיז ןקינייּפּפָא ןכָאג

 .ץעשזלעב ןופ רעגַאלרטיױט ןיא טְקישרַאפ
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 שטיװָאנַאמּפיל .י .א

 ןרוטַאינימ

 שטנעמ רעד

 טסָאה וד ,תובוט תולעמ עלַא ןיא םלשומ ַא ןוא גָאט רעד יוװ גולק ױזַא טסיב וד

 -ןסיוו ןייד וטסָאה המכח רעד ןופ ןלעווק עלַא ןופ ,ןטפַאשנסיװ יילרעלכ טרידוטש

 ערעייז טסנעק וד .רעקלעפ יד ןופ תונושל םיעבש יד טסנעק וד .טשעלעג טשרוד

 ןרעטש ןדעי ןופ רעטיצ םענעדלָאג םעד טסנעק וד .עטכישעג רעייז ןוא רעדנעל

 טסנעק וד ,טניוו-טנווָא םייב עלעזערג ןטרַאצ ןדעי ןופ ךיז ןעלקָאש עמורפ סָאד ןוא

 ,רָאעטעמ םענופ ןלַאפ עדיּפַאר סָאד ןוא טקעזניא ןטסדנימ ןופ ןכירק עטכַארטרַאפ סָאד

 ,ןיילַא ךיז רָאנ ,טװאורּפעג ןוא טשרָאפעג ,ןטסָאמעג ןוא ןגיואוועג וטסָאה גנידצלַא

 .טשינ וטסנעק ,שטנעמ

 -םינומדק ןופ ןטָאש ןצרַאוװש ָאנד ןייז ןיא טגָארט שטנעמ רעד זַא ,טסייוו וד

 ,רעגַאב ןשימרוטש ןעגנוי ןופ ,םיוש ןסייוו ךַאלפרעביוא ןייז ףיוא ןוא ,רעצ

 ןופ עדוב יד ןוא םיכאלמ עסייוו ןופ טסענ יד זיא שטנעמ רעד זַא ,טסייוו וד

 .הריש טגָאז לַאגיטכַאנ רעד ןוא בייל רעד טמורב םיא ןיא זַא ; טניה עזייב

 ןיינ-לָאמ-ןיינ ןוא הרובג סָאמ ןיינ ןסָאגעגנָא זיא ןשטנעמ ןיא זַא ,טסייוו וד

 רעקיטכעמ יו ךיז טביוהרעד סָאװ ,גנואווש-הרובג רעכעלנעמ ; טײקכַאװש סָאמ

 -תלכת ןגעק ןביוט עסייוו יו טבעווש סָאװ ,ןח-ןעיורפ רעקיצרַאה ןוא ילפ-רעלדָא

 ,למיה

 ןופ שינעגייוושליטש קילייה ַא טעשטּפעש המשנ סנשטנעמ ןיא זַא ,טסיוו וד

 ןיא :ןטש ןופ רעטכעלעג קידניז ַא טכליה ,לידבהל ,ןוא שדקמ םענעגרָאברַאפ ַא

 םוהת רעד ,ןשינעטסולג עשירַאנ ןוא תובשחמ עכיוה לוטש-בעװ ַא טבעוו חומ ןייז

 תומלוע ןוא ןפַאשַאב ןרעוו תומלוע .סיוא ייז טייּפש םוהת רעד ןוא ןייא ייז טגנילש

 ,בורח ןרעוו

 -לואוו ַא טייּפש סע ןוא טכיל-המשנ קילײה ַא טנערב ןשטנעמ ןיא זַא ,טסייוו וד

 .עװַאל עקידניז ןַאק

 רעשירבח ַא ךָאנ טצכעל ןוא טעשודנָאלב שטנעמ רעמַאזנייא ןַא זַא ,טסייוו וד

 ןַא יו טסייוו וד ןוא ;רעמוז םעד ןכוז טייג סָאװ בלַאװש רעטשרע רעד יו ,המשנ

 ,ןטרָאד זוא דלַאװ םענופ תודידב רעקילייה רעד ןיא טפיולטנַא שטנעמ רעטשױטנַא

 :גנַאזעג עקיבייא סָאד סױרַא םיא ןופ טגניז טײקמַאזנייא רעד ןופ

 == -- -- ישפנ יכרב --
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 טרָאװ עייג סָאד וא עטלַא סָאד

 עגנוי יד זיא ןענַאטשעג .הריצי רעד ןופ געט-תישארב יד ןיא סָאד זיא ןעוועג

 ,םוטש ןוא טרעדגואוורַאפ טפַאגעג ןוא םיאורב ענעפַאשַאב סָאװרָאנ יד טימ טלעוו

 ױזַא םיא וצ ןוא םדא םענעפַאשעג-םייל ןופ םעד ןגיוצעגסױרַא לוכיבכ טָאה

 | | : טגָאזעג

 עלַא ןעמָאנ ַא טימ ןפורנָא טסלָאז וד .טרָאװ סָאד הנתמ ַא ךיא ביג ריד --

 | : ! םיאורב עניימ

 ,טרָאװ םענופ רעשרעה רעד ןרָאװעג זיא םדא ןוא

 -עג טָאה לגיופ רעד ,טעשזריהעג טָאה דרעפ סָאד ,טמורבעג טָאה בייל רעד

 !טרָאװ סָאד טַאהעג טָאה רע .טדערעג טָאה םדא ןוא טלירט

 ,טרָאװ ןופ טייקסיורג סָאד ןצַאשוצּפָא טסואוועג תליחת טָאה שטנעמ רעד ןוא

 ַא -- טרָאװ ַא ,לרעּפ ַא -- טרָאװ ַא .גיוא ןופ לּפַאצרַאװש סָאד יװ סע טניושעג

 | יי ,לַאטשירק יװ ןייר --- טרָאװ ַא ,לדנער

 .טרָאװ עטגָאזעגסױרַא סָאד טקיטייצעג ןבָאה שינעגייוושליטש ןופ ןרָאי

 רעד טָאה ,רעדליּפעג קידנשער ריא ןביוהעגפיוא טָאה קינכעט יד ןעוו ןוא

 ןוא ךיוה ױזַא ןכליהּפָא טרָאװ ןייז טעװ ןָאפַאגעמ ןכרוד זַא :טמירַאב ךיז שטנעמ

 ןוא ןפיול סע טעװ ָאידַאר ןופ סעילַאוכ-טפול טימ זַא ןוא ; רענוד ַא יו קיטכעמ

 עלַא ןיא טרעהעג ןרעוו טרָאװ סָאד טעװ עגר ןייא ןיא ןוא ; טלעוו ןקע עלַא ןזיירמוא

 | !תונושל קיצכַא-ןואדןביז

 יי !ןברָאטשעג זיא טרָאװ סָאד : םניחב ,רעבָא

 -רעוו עטסוּפ .המשנ ַא ןָא ףוג ַא ,ןכות ַא ןָא ץכעלָאש ַא ןרָאװעג זיא טרָאװ סָאד

 ,תוחור עזייב ןוא םידש יד יװ ,ןטייווצ םוצ טלעוו קע ןייא ןופ טרעדיילשעג ןרעוו רעט

 -לַאװ ,סעסַאר ןוא רעקלעפ ןופ ?ןימאמ-ינא; ןעוועג סנטייצרַאפ ןענייז סָאװ רעטרעוו

 -טלעוו עלַא רעביא ט'הרג-הלעמ ןרעוו ןוא ןעלקיטרַא-סגנוטייצ יד ןיא םורַא ךיז ןרעג

 ,ןוקית ַא ןָא ןוא ,ןכות ַא ןָא -- סרעגערג

 ,טרָאװ סָאד :הנתמ עכעלטעג יד ןריולרַאפ טָאה שטנעמ רעד

 לא
+* 

 / !עיצנַאטסיָאידַאר ַא

 ץיּפש רעייז ףיוא ,ןטעלעקש-ןזייא ענעטכָאלפעג ,ןטסַאמ ענעגיוצעגסיוא-ךיוה

 -טסברַאה רעטיור רעקידנעייגרעטנוא רעד ןופ לַארטש רעטצעל ַא ּפָא ךיז טגָאלש

 -- -- טרָאװ םענעברָאטשענּפָא ןרַאפ טכיל-המשנ ַא : ןוז
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 םלוג רעד ןוא רָאטַאטקיד רעד

 "ידסחוימ רעטלַא רעד ןיא טרישרַאמנײרַא רָאטַאטקיד רעד טָאה ףמואירט טימ

 ליוו ומצעבו ודובכב ,ןיילַא רע זַא ,ןבעגעג רע טָאה לעפַאב ַא ןוא .גָארּפ טָאטש רעק

 תודע ענעבילברַאפ יד ליוו רע ,טָאטש רעד ןופ ןטײקכעלמיטרעטלַא יד ןעמענרעביא

 עײנילגָאּפש ַא טּפַאש רע זַא ,ןזייו טײהנעגנַאגרַאפ רעלופמור רעקילָאמַא רעד ןופ

 .עטכישעג

 ןרָאצ-סוטיט ַא טימ ןיירַא ךיוא רע זיא ,ןטײקכעלמיטרעטלַא ערעדנַא ןשיווצ

 .לוש-יײני-טלַא רעד ןופ טעמ-שדקמ םעד ןיא

 םיא וצ סעכ טימ ןוא םלוג םעד טנגעגַאב רע טָאה םעדיוב ןפיוא קידנעמוקפורַא

 : ןָאטעג יירשעג ַא

 "? וטסיב רעוו; --

 .עטַאװעמלוג טרעפטנעעג םלוג רעד טָאה -- "ךיא ןיב םלוג רעגָארּפ רעד, --

 .רָאטַאטקיד רעד טגערפעג גנערטש טָאה -- *? טכַאמעג ךיד טָאה רעוו ,גָאז, --

 טָאה סָאװ ,קידצ רעסיורג ַא ןעוועג זיא ,םלוג רענעמייל ַא ןעוועג ןיב ךיא; --

 טנעקעג בָאה ךיא זַא ,חוכ ַאזַא ןבעגעגניירַא רימ ןיא רע טָאה ,טסניד ןיימ טפרַאדעג

 ..."ןקערשרעד טיוט םוצ רעקלעפ ןוא ןעמעננייא תונידמ ,ןרעקרעביא ןטלעוו

 רעד טגערפעג קידלודעגמוא טָאה -- ??ךָאנרעד ןעשעג זיא סָאװ ןוא, --

 ,רָאטַאטקיד

 ייב רע טָאה ,תוחילש ןיימ טפרַאדעג טשינ רעמ קידצ רעד טָאה ךָאנרעד, --

 טסעז וד יו ,ביוטש ןוא שַא ןבילבעג זיא רימ ןופ ןוא חוכ םעד ןעמונעגוצ רימ

 ןלַאפעגרעדינַא קירוצ זיא ןוא טרעפטנעעג םלוג רעד טָאה ױזַא --- ,?דניצַא ךימ

 . . . םלוג רענעמייל רעטסָארּפ ַא יו ,סוטש-ביוט

 רעריפױַאװַארַאק ןא רעפָאש

 .ןגיוצעגסיוא ןוא ץלָאטש -- ,רעּפָאש רעד טייטש ָאטיוא ןייז ןָא טרַאּפשעגנָא

 ןייז הבשחמ רעד ףיוא וויטַאיצָאסַא טמוק רעּפָאש ןקיד'הוואג ןפיוא קידנקוק

 ייווצ ןופ ,תופוקת ייווצ ןופ ןלָאבמיס ייווצ .רעריפ:זַאװַארַאק רעד -- רעייגרָאפ

 הנומא ,ברעמ ןוא חרזמ :ןטעטילַאטנעמ עטצעזעגנגעק:-ףרַאש ייווצ ןופ ,ןרוטלוק

 | .הריפכ ןוא

 רעד) יײסָאש ןטרעטסַאלפעגסױא ,ןרעכיז ַא טיירג ךיז רַאפ טָאה רעפָאש רעד

 -יוא ןייז ןיא טביולג רע .(ָאקיזיר ןופ לגנַאמ ןוא לכש ןופ חוכ רעשירעדנעלברַאפ

 ענעבירטעגרעביא) ןישַאמ רעד ןופ טייקכעלטקניּפ רעד ןיא ןוא טפַאש'הירב רענעג

 ןייז רָאנ ,(קינכעט רעקיטכעמלַא רעד וצ יורטוצ רעדנילב ןוא טייקרעכיז-טסבלעז
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 ןטוג ןגעװ טרידיצעד ,םיא ךיז טכוד ,רָאטָאמ םעד ןביירט םייב ןוצר רענעגייא

 -טכַאמ-רעכעה ַא ןיא הריפכ ןוא הוואג) טיוט ןוא ןבעל ןגעוו ,ןרָאפ ןלַאטַאפ רעדָא

 .ןוצר ןקידנבָאה

 טימ רבדמ ןכעלדנעמוא םעד ךיז רַאפ טָאה רעריפ'ןַאװַארַאק רעד ןגעקַאד

 -סַאלפעג רעבירעד זיא געוו ןייז .(רַאפעג עטסואווַאבמוא) תונכס ענעגרָאברַאפ ענייז

 ןייז טשינ :רעפעשַאב םוצ הליפת רעקידנעטש ַא טימ טומ ןכעלנעזרעּפ ןופ טרעט

 .העש רעזייב רעד ןיא ןייטשייב םיא ךָאד ןענעק למעק ןייז טשינ ןוא המכח ןוא חוכ

 ,םלוע ארוב רעד רָאנ .טײקמַאזכַאװ עקידרדסכ ןוא הענכה ,ומצע תולפש ןופרעד

 -דמַאז עטסנעלק סָאד טשינ ךיז טריר ןוצר ןייז ןָא ןוא רבדמ םעד ןפַאשעג טָאה סָאװ

 םיא רַאפ ,געוו ןייז ןיא ןפלעה רעדָא ןעלכיורטש םיא ןעק רע זיולב --- לדנרעק

 ןוא תוממורתה תארי ,שממ תוטשּפב הנומא) רע טעב םיא וצ ןוא ךיז רֶע טכרָאפ

 ,(שפנה תוכּפתשה

 -רעכיז ךרוד ךיוא ןיוש ןעמ טדיינש ,ַארַאהַאס רבדמ רעד רעביא ,חרזמ ןיא ןוא

 -- - ןעײסָאש-ָאטױא עמעװקַאב

 ּטסיאַאגע ןַא

 .טכַאנ-טסברַאה עבירט עלעקנוט ַא

 ןפוא םושב ןעק ןוא רעגעלעג םערַאװ ןייז ףיוא טסיאָאגע רעמַאזנייא ןַא טגיל

 ,ןפָאלשנייא טשינ

 ; ךיז וצ רע טגָאז ,טּפַאלק רעגייז רעד יוװ ,רע טרעה
 *? טייצ יד ןָא ךימ טייג סָאװ; ---

 רע טגָאז -- ,ןענעפע םיא לָאז ןעמ ,רעיוט ןיא טּפַאלק שטנעמ ַא יו ,רע טרעה

 | : ךיז וצ

 *! שטנעמ רעדמערפ ַא ןָא ךימ טייג סָאװ, --

 עטלַאק עכלעזַא ףיט-קינייוועניא ןעמיווש'ס ןוא טּפַאלק ץרַאה ןייז יו ,רע טרעה

 : ךיז וצ רע טגָאז -- ,ךעטש
 . . . *? ךימ עקַאט ,ךימ ןעמ טניימ סָאד ,ךעא --
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 טכיל-טײצרָאי ַא

 ןַא ןביוא ןופ ,לטיינק יורג ַא -- ןטימ ןיא ,בלח טימ טליפעגנָא זָאלג-קנירט ַא

 "נַארַאג ,העש 24 עצנַאג טנערב . . . תמשנ דעב ּפמָאל-המשנ, :לטעצ-עטעקיטע

 ַא זיא בלח ןקידנעיּפאט םעד טימ זָאלג עניילק עקיזָאד סָאד זַא ,סע טסייה ,"טריט

 ? טכיל-המשנ

 יז טָאה ,טיײצרָאי ןבָאה טגעלפ ,םולשה הילע ,עבָאב ןיימ ןעוו ,ךיא קנעדעג

 ןוא ,תיציצ יו ,הנווכ סיורג טימ ךעלטיינק ןָאטעגנײרַא ,סקַאװ םענייר טפיוקעג

 טגָאזעגסױא יז טָאה טכיל-טייצרָאי סָאד ןרעגלַאװסױא םעד תעב ,השעמ תעשב

 הילע רעד רַאפ ןוא עקידעבעל יד ןופ טנוזעג ןרַאפ ןרערט ןסָאגרַאפ ןוא תוניחת

 | .המשנ רעקילייה רעד ןופ

 -המוק ,ךיוה ןוא טעמרַאּפ יו לעג טכיל ַא א ןרעגלַאװסױא טגעלפ ,עבָאב יד ,יז

 רענעכָארבעצ ַא ןיא טכיל סָאד יז טָאה ןָאטעגנײרַא .םייח-ץע ןַא ייהעלע קידהמלש

 ,שרדמה תיב ןיא טלעטשעגקעוװַא סע ױזַא ןוא ,דרע טימ טליפעגנָא ,ילכ עניּפערעשט

 ,תעל-תעמ ןצנַאג ַא רַאפ

 זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה'ס ןעוו .טלקָאשעג םַאלּפ רעד ךיז טָאה םורפ קידתועינצ

 רעדיוו ךיז ןוא ןָאטעג לּפַאצ ןקיכליה ַא רע טָאה ,םַאלפ רעד ךיז טשעלרַאפ טָא-טָא

 ןוא ןעגנַאגעצ ךיז זיא שובל-סקַאװ רעקידתונוציח רעד זיב ,טנערבעצ קידנענייש

 .טכיוהעגסיוא קידתוליצא-ליטש ױזַא טָאה למעלפ-המשנ סָאד

 רנע !ייז ןדניצ טכיל-המשנ עכלעזַא -- ןשטנעמ יד ייב תומשנ ערעסָאװ ,ָאי

 | . "םדא תמשנ --- םיקלא

 עשזנַארב-ץלָאה יד ןוא ,ךיא

 רוחב ַא ,עלַא ןופ רעטנכייצעג רעד ןעוװעג רע זיא םירבח-טנגוי עניימ ןשיווצ

 טַאהעג רָאי ןצכַא וצ ,ןורכז-לעב רעקיטלַאװעג ַא ןוא חומ רעפרַאש ַא ,יוליע ןַא

 טימ םוידוטש סָאד טקידנעעג ,לידבהל ,ןוא םינואג עטסערג יד ןופ הארוה רתיה

 ןעוועג רע זיא עיסוקסיד רעד ןיא ,טסילַאעדיא רעמערטסקע ןַא .גנונעכייצסיוא ןַא

 -גדייל ןריטוקסיד ןוא בוטש ןיא רימ ייב ןציז רע טגעלפ טכענ עצנַאג ,רעייפ-םַאלפ

 ,טַאהעג הנותח טָאה רע -- זיב ,טלעוו רעד ןיא ןעמעלַא ןוא ץלַא רעביא ךעלטפַאש

 ,עקיצנייא סָאד ,ןײרַא רעסַאװ ןיא ןייטש ַא יוװ ,ןדנואוושרַאפ רע זיא סלָאמַאד טניז

 ןעוועג ךדשמ ךיז טָאה רע זַא ,ןעוועג זיא םיא ןגעוו טסואוורעד ךיז בָאה ךיא סָאװ

 .רעווש ןטימ תופתושב םירחסמ טריפ רע זַא ןוא רחוס-ץלָאה ןכייר ַא טימ

 -רַאפ .טָאטש ןיא ןלעטָאה עטנַאגעלע יד ןופ םענייא ןבענ טלמונַא ךיא ייטש

 ,ץלעּפ ןטנַאגעלע ןָא ןיא טליהרָאפ ןַאמרעגנוי ַא סױרָא טגייטש'ס ןוא ָאטיוא ןא טרָאפ



 טי 9 שטיװָאנַאמּפיל .י .א

 ךימ רע טנעקרעד .רבח ןקילָאמַא ןיימ ןַאמנעגנוי ןקיזָאד םעניא דלַאב ךיא ןעקרעד

 חוכמ רימ ייב םיצולּפ רע טגערפ ןיע-ףרהכ רעבָא ,קיצרַאה ךיז ןסירגַאב רימ .ךיוא

 םיא ךיא רעפטנע .עזרעב רעד ףיוא ןטרָאס-ץלָאה ענעדיישרַאפ ןופ זיירּפ םעד

 | ,עשזנַארב-ץלָאה רעד ןיא טשינ ןיב ךיא זַא ,טרעדנואוורַאפ

 ענייז ןענייז ,רעניימ הבושת רעקיזָאד רעד ךָאנ זַא ,טקרעמַאב ךיילג בָאה ךיא

 -עגסיוא זדנוא ןשיווצ זיא הציחמ עטלַאק ַא יוװ סעּפע ,רימ ייב טשינ ןיוש ןעקנַאדעג

 .ןעז וצ ןעמוקַאב טשינ םיא ךיא בָאה רעמ ןוא .ןסקָאװ

 לָאמוצ טָאה רעכלעוו ,שטנעמ ַא םיא רַאפ טָאה ,טגָאזעג סנייטש'מ ךרע ערַאסָאװ

 --- -- 1 עשזנַארב-ץלָאה רעד ןיא העידי ןייק טשינ

 ןושלירחסמ

 ,שרדמה-תיב ןיא העש-גָאטימ ,טייצ-לולא

 גנילצולּפ .רפס ַא ןיא ןיירַא טקוק ןוא שמש לשרעה ןיילַא רענייא טציז שיט םייב

 רפס ןופ לוק ןפיוא תוקבד טימ ךיז טגניזעצ ןוא לקָאש ַא תובהלתה טימ ךיז רע טיג

 ."םיבוט םישעמבו הלפתב הרותב םישודקה םימיה ןתוא לוּפכל ןיכירצו, -- :סױרַא

 םישעמ ןוא הליפת ,הרות טימ געט עקילייה עקיזָאד יד ןע'לפכ ףרַאד'מ ,יוא ,יוא

 ! םיבוט |

 יז .עט'שמש יד ,עשעּפ ןיירא טמוק עטעּפָאסרַאפ ַא ,ריט יד ךיז טנפע קיטסַאה

 רע !ןעלקנעי ןופ ווירב ַא? : ט'רעצַאב טגָאז ןוא ווירב ַא ,ןריא ןַאמ םעד טגנַאלרעד

 רשפא .שדוח ַא ףיוא רע טקיש עלעסקעוו ַא ,ןמוזמ ןייק ןקיש טשינ שדוח םעד ןעק

 1 םיא רַאפ טלעג ןבעג ריד רע טעװ ,רעסערפדלָאג עלעסָאי 'ר וצ ןײגרעבירַא וטסעוו

 -ַאב ןגרָאמ זיב טשינ טעוו'מ םאב זַא ,טעשַארטסעג ןוא ןעוועג טנייה זיא שזורטס רעד

 יו ץיסימסקע ןַא ןכַאמ טריוו רעד טעװ ,טלעג-הריד סָאד ןלָאצ

 ,טכַאמעגוצ סע ןוא רפס סָאד טשוקעג .ןָאטעג ץפיז ןפיט ַא טָאה שמש לשרעה

 ןעמונעג רע טָאה ,לטרַאג םעד ןגיוצעגנייא ,טכיל עקידנקנַאצ רָאּפ ַא ןשָאלעגסיוא

 יד ןָאטעג שוק ַא רע טָאה רעיוט םעד ןסילשרַאפ ןכָאנ .טנַאה רעד ןיא ןקעטש םעד

 | ןעלעסָאי 'ר וצ טזָאלעג ךיז ןוא ןסיורד ןופ הזוזמ

 לוש רעסיורג רעד ןופ יאבג ,רשוע ןַא דיי ַא זיא רעסערפדלָאג עלעסָאי 'ר שטָאכ |

 זיא סָאװ ,שמש לשרעה רַאפ ץרא-ךרד רע טָאה ןגעווטסעד ןופ ,ראזָאד-הלהק ןוא

 | ,דיסח ןטלַא ןוא םכח-דימלת ַא רַאפ םסרופמ

 ןוא תופי םינּפ רבסב שמש ןטלַא םעד ןעמונעגפיוא עקַאט טָאה יאבג עלעסָאי 'ר

 סָאד שַאט-םעזוב ןופ סױרַא שמש לשרעה טמענ .טגנַאלרַאפ רע סָאװ ,טגערפעג

 ,ןמוזמ ףיוא ןטייבוצסיוא סָאד םיא ,השקב רעד טימ סע טגנָאלרעד ןוא עלעסקעוו
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 ַאמירּפ ַא זיא סָאד זַא ,ןעזעג קילבנגיוא ןטשרע ןפיוא טָאה יאבג עלעסָאי 'ר

 :ןעלשרעה וצ ןפורעגּפָא ךיז רע טָאה ןגעווטסעד ןופ ,עלעסקעוו

 יו רעמ טשינ עלעסקעוו ַא ךָאד זיא םלועל ,לשרעה 'ר ריא טייטשרַאפ, --

 רַאפ םוכס ַא ןעייל ךייא ךיא לעװ ,חוטב ַא רימ ייב טנעז ריא רָאנ ,ריּפַאּפ לקיטש ַא

 ."ןייגנייא טעו עלעסקעוו סָאד זיב ,גוהנכ ,"אקסע;

 טגנַאלרעד ןוא םינמוזמ לסיבַא טמענ ,ןובשח ַא דימו ףכית טכַאמ עלעסָאי 'ר

 ןובשח ןיא ןיירַא לשרעה טקוק קיצניוװ רעייז סעּפע זיא םוכס רעד זַא ,קידנעעז .סע

 : םמותשמ לסיבַא טגערפ ןוא

 "? םירּפסמ עלַא עקיזָאד יד עמשמ ןענייז סָאװ ,עלעסָאי 'ר לחומ טייז; --

 עטשרע יד -- יאבג רעד םיא טרעפטנע -- *לשרעה 'ר ריא טײטשרַאפ, --

 ..."ט'לפכעג ןרעוו געט יד ןוא געט יד -- עטייווצ יד ,לַאטיּפַאק ןענייז ,םירּפסמ

 עקיליײה עקיזָאד יד, -- שמש לשרעה רעביא םיא טסייר -- "?ָאי ,ָאיא --

 םישעמ ןוא הלפת ,הרות טימ ןע'לפכ ןעמ ףרַאד םישודקה םירפס יד ןגָאז ,געט

 , . . "םיבוט

 זיא ױזַא; -- ,רעסערפדלָאג עלעסָאי 'ר ןסַאלעג טרעפטנע -- *ָאי ,ונ, ---

 -םלוע ַאזַא ךָאד זיא רחסמה:-םלוע רעד רעבָא ,םירפס עקילייה יד ןיא ןבירשעג

 ", , . ָאי ,ונ ,לפשה
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 שולעּפַאק-רעניבַאר ַא

 טשינ ןטסָאּפ ןקיסַאּפ ַא רע ןעק ןגעווטסעד ןופ ,ףָאזָאליפ-רָאטקָאד ַא זיא רע

 .רעניבַאר ַא ןרעוו וצ רע טסילשַאב .ןעמוקַאב

 -גרָאז רעייז םיא טצוּפ ןוא טרעש רעכלעוו ,רעריזירפ ןייז ןופ ףליה רעד טימ

 .לדרעב-ץמק טנַאגעלע-טסנרע ןַא רע טמוקַאב ,קיטלעפ

 שולעּפַאק-רעניבַאר ַא ךָאנ :רעדיינש רעד םיא טכַאמ קָאר-סולש ןצרַאװש ַא

 ,טפעשעג-ןטיה סיורג ַא ןיא ךיז רע טזָאל

 -רָאטקָאד רעד רעבָא ,ןשולעּפַאק עצרַאװש עטיירב סױרַא טמענ רחוס רעד

 .רעניבַאר ַא רַאפ טסַאּפעגוצ טשינ ןענייז ןטיה עקיזָאד יד זַא ,רדסכ טהנעט רעניבַאר

 | : גנוגערפיוא טימ רחוס רעד טרעפטנע
 ןענייז סָאד זַא ,ךייא רעכיזרַאפ ,ןַאמכָאפ סלַא ךיא ,רעניבַאר רעה ,לחומ טייז --

 !רעליּפשיוש ןוא רעניבַאר רַאפ ןטיה:לַאיצעּפס

 -יבַאר רַאפ ןטיה-לַאיצעּפס; : רעניבַאר-רָאטקָאד רעד עלייוו ַא ךיז טכַארטרַאפ

 :רענעדירפוצ-טסכעה ַא ךיז טלכיימשעצ רע ןוא -- "רעליּפשיוש ןוא רענ

 .. .!ןייש עקנַאד ,רענעגנולעג ַא ךעלקריוו זיא טוה רֶעד ---



 * רעטכייל .וו

 ןרוטַאינימ-"לארשי-ץרא
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 -עג בָאה'כ סָאװ ,דליב ַא ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא זיא ןָא זייוודניק ןופ ךָאנ

 :טנװײל-טנַאװ סיורג ַא ס'יקסווָאקאזייא .עירעלַאג טסנוק רעװקסָאמ ַא ןיא ןעז

 ,םערוטש-םי ןטינשעגסיוא קיטש ַא רָאנ ,למיה ןייק ,גערב ןייק ,םי רעקידנזיורב

 ףיוא םיוש רעד .וצרעד ןייגוצוצ טנָאנ --- ךיא קנעדעג -- ,טַאהעג ארומ בָאה'כ

 "רעד ,טנייה זיב טלָאמעד ןופ ,םזילארוטַאנ רענייר .תוירזכא ןוא ןרָאצ לופ -- םיא

 טנייה זיב טלָאמעד ןופ .החונמ ןייק טשינ רעמ ךיא בָאה ,ךיז םורַא םי םעד קידנליפ

 "ןוא-גָאט (גערב-םי ןקידמַאז םייב ךיא בָאה הריד ןיימ) ךיז וצ םי רעד ךימ טיצ

 ןײרַא ןעייג רעשעלרעייפ ןעוו זַא ,טניימ ריא ביוא ,רימ ןיא םעטָא ןייז ךיא בָאה טכַאנ

 ריא טָאה -- זיא-סע-ןעמעוו ןעװעטַאר ןליוו ייז לייוו ,רַאפרעד סע זיא ,רעייפ ןיא

 ַאזַא ןבילברַאפ ייז ןיא זיא'ס .ךיז וצ ייז טיצ'ס לייוו ,רעייפ ןיא ןכירק ייז .תועט ַא

 ,טניימ ריא ביוא ןוא .סרעניד-ןצעג"רעייפ -- סעדייז ערעייז ןופ ץכעביילברעביא

 געט עקידמערוטש ןיא ךעלפישי-ץכעלָאש יד ףיוא ןצענ טימ ךיז ןזָאל סָאװ רעשיפ זַא

 זיא סָאד :תועט ַא רעדיוװ ריא טָאה -- שיפ ןּפַאכ סָאד ןעניימ ייז זַא ,םי ןטיירב ןיא

 ,ןבעלפיוא טכַאמ םי .טַארדַאװק ןיא ץנעטָאּפ ןייז וצ םי ןופ חוכ רענעטלַאהַאב רעד

 ,ךיז טסיג רע סָאװ ,וורענ-סנבעל ןייז זיא סָאד --- ןלַאװ יד ןופ ןעמָארטש-רעטנוא יד

 ןרַאפ ןייטש ךיא ביילב טנייה זיב ןוא .תוהמ ןכעלשטנעמ םעניא רעביא ךיוא ,בגא

 -וצניירַא טזיײװַאב סָאװ ,טייקיריגיינ עכעלשטנעמ סָאד .םי ךיז טפור סָאװ ,דוס ןסיורג

 ייב טעװעמַאחעג טביילב ,הבכרמ-השעמ ןיא ,ןרעפס עטשרעביוא יד ןיא ןעגנירד

 סנרעטמַאל ענעשָאלעגסיוא יד ןענייז סָאד --- םי .ןענײסַאב-רעסַאװ עשיטנַאגיג יד

 --- םי .לכש ןוא המשנ יד טקינייר ,טרעטייל -- םי .ןעגנוכיירגרעד עקיד'לכש יד רַאֿפ

 םי .טלעװ-ןוא-שטנעמ ךיז טפור סָאװ ,ץכעזיומעג סָאד ּפָא רע טיצ ,טענגַאמ יו

 .טייקכעלדנעמוא ןיא ןרעיוט --
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 ייז ,ןלַאװ יד ,קיזומ עטסערג יד םי רעד טפַאש ָאט ,רעדנואוו זיא קיזומ בוא

 בָאה טכענ ןוא געט .רעגניפיזָאוטריוװ יד -- טניוו רעד ןוא ,ןשיװַאלק יד סָאד ןענייז

 .גנַאלק ןטרזחעגרעביא ןייק טרעהעג טשינ ןוא רענעט ענייז וצ טרעהעגוצ ךיז ךיא

 ןוא ,עמַאמ רעד ןופ טעלג רעד יװ ,סעמַאמ יו עכייוו .עיינ ןוא עיינ ,עיינ דימת

 ךיז ,עגנַאל ןעגנַאלק ; למיה-סטכַאנ-וצ-תבש ןפיוא ןרעטש יו ,דייז יו עקידנעליש

 ."רעדיל, גנולײטּפָא רעד ןיא טניישרעד עיפַארגָאיב ןייז ('

5 
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 -ליז-קעווק יוװ ,עטקַאהעגרעביא-לענש ןעגנַאלק { קינָאה רענעסָאגעג יוו קידנטכעלפ

 .טברַאפעג זָאר ףיוא ןלַארטשזןענוז עקידלמערד יו ,עמעראוו ןוא רעב

 עסיורג יד ףױא:טליּפש רע ןוא ,םי רעד ךיז טלקָאשעצ םיצולּפ לָאמַא ןוא

 ,טייקכעלדנעמוא רעכעלדנעמוא ןופ עינָאפמיס

 -- ּפָאק רעטרעביושעצ סנעװַָאהטעב יװ -- עווירג ןייז שימרוטש טזָאלעצ רע

 . . . ןיילַא ךיז וצ --- ךיז קינעטרעטנוא טכַאמ ןוא

 ,ןײלַא ךיז טימ ךיז טלגנַאר ןוא

 ,טגייווש םורַא טלעוו ןוא

 ,םוטש זיא םורַא טלעוו ןוא

 לֹא יא
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 רע טבייהרעד םינּפל סָאװ ,רעמ טשינ -- ,ןטסעמ טשינ ןעמ ןעק סָאמ-םי טימ

 | . . . טייהיירפ ךיז טליפ אליממ ,ןשידרע ןופ שטנעמ םעד

 ןייק טשינ םי טָאה רַאפרעד .עכעלריטַאנרעביא ןַא זיא טכַאמ ןייז --- םי םעד

 ערעדנַא ,דרע יד יוװ ,הללק יד ךיז ףיוא טשינ טָאה םי רעד .שטנעמ טימ סמַאזניימעג

 זדנוא םלוע-לש ונובר םוצ הליפת ןייז זיא רַאפרעד ןוא ,םיא טימ ןריגער תוחוכ

 ןופ טבעוועג ,עלעטבוס ַא רעייז זיא יז -- הליפת יד .עכעלדנעטשרַאפ ןייק טשינ

 -- ןעמושז סעדעי ןוא ,דובכה אטכ םוצ ןיורק ַא -- גנַאלק רעדעי .תומש רעטיול

 ,ךאלמ רעטוג ַא
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 : ןרילָאק-םי

 .רקש ןרַאפ סָאמ עשיריּפמע יד זיא סָאד ,רילָאק

 יבגל טלדייאעגסיוא ןוא טעברַאעגסיױא ױזַא טייצ עקיטנייה יד זיא סָאװרַאפ

 ןענָאק וצ ךיז ידכ לייוו .טילבעצ ךיז טָאה רקש רעד םירָאװ 1 ןטייקכעלגעמ-רילָאק

 ןטייב ףוס ַא ןָא ןעמ ףרַאד ,ץנעטסיזקע ןרָאי רעקילדנעצ עכעלטע יד ןּפוטשכרודַא

 -ןברַאפ יד .ץרַאװש ייב קידנקידנע ןוא סייוו ןופ קידנבױהנַא ,ןרעדעפ ענעגייא יד

 -נַאמָאר רענעשָאלעגסיױא רעד ןופ גנוקיטעּפשרַאפ ַא זיולב זיא סָאד --+ גנולקיװטנַא

 יד .רקש רעתמא ןייק ָאטשינ זיא'ס יװױזַא ,רילָאק רעתמא ןייק ָאטשינ זיא'ס ,קיט

 עיליל יד ,טיור --- זיור יד ,ןירג זיא טַאלב סָאד .ןרַאנעג ךיז ןזָאל ןדנַאטשנגעק-דרע

 -נעלברַאפ שיטּפָא טעמכ ,טצענערגַאב ,קינייװנסיױא זיולב זיא סָאד רעבָא .אליל --

 ,ןילַא טיוט רעד יוװ ,טיוט רעד יו ,ןברַאפ ןָא זיא םעלַא םעד ןופ תיצמת רעד .גנוד

 רעד ,םינּפ קידתופתושב ןייא ץלַא טָאה -- טרעדילגעצ שימעכ ,תמא רעטסערג רעד

 ,םעד ןיא רָאלק טכַאמ םי

 ןוא רעביא טשינ ךיז טשרעדנַא ,ףוס-ןיא זיא'ס סָאװ ןוא ףוס-ןיא זיא םי רעד

 | | -- טשינ ךיז טייב



 6271 רצטכייל .וו

4 

 -יורג .סעסיורג ןופ רָאנ טשַאררעביא ןוא טּפַאכרַאפ ייז ןרעוו ,ןשטנעמ ןַארַאפ

 רַאפרעד .טייקפיט ןיא טייקכעלדנעמוא ,חטש ןיא טייקכעלדנעמוא .טקריוו סעס

 עקרַאטש טשרמולכמ-סָאד רַאפ --- םי ןופ טייקטיירב רעד רַאפ טפַאגרַאפ ייז ןעייטש

 ,טייקסיורג -- זיא ןבעל רעייז ןופ ליצ-דנע סָאד .םיא ןיא

 סָאװ ,ט-ג ַא ,(תמאב ןכוז ייז רָאנ ביוא) --- טייל עקיזָאד יד ,ייז ןכוז רַאפרעד

 ,סָאמ-סטלעוו ןופ גנַאפמוא ןופ סױרַא ךיז טשטילג רע

 ,דוס טשינ טרַא -- רעדיוו ךימ

 -עטַאמ םענעזעלעגפיוא םוצ אקווד .סניילק וצ ףוס-ףוס ךימ טריפרעד סעסיורג

 ? רעירפ ןעוועג סע זיא סָאװ ָאט --- סיורג טצעי בוא .טקנוּפ ןשירטעמָאעג-שיטַאמ

 !טקנוּפ רעד ---

 ( . . רעביא ךיז טסקַאװ ,סױא-טסקַאװ ,טסקַאװ ץלַא)

 ,רוטַאינימ --+ זיא טלעוו ןופ סקַא יד --

 ,טייקנזָאלבעגפיוא ,טײקטקעדענּפָא ריא ןיא טלעוו טשינ ךיא ביגרַאפ רַאפרעד

 ,ּפיר ןטעביז םעד ייב ךימ טמענ םוצמצ .טיײקטרעדָאיעצ

 ןויב

 ןיימ טסיירט :ןבעגרַאפ דניז :םיא טגָאז ,קלָאפ ןיימ טסיירט ,םיאיבנ ,טסיירט

 :ץרַאה ןיימ טסיירט ,טָאטש

 !דיתע ןופ סעּפולס ףיוא ןכעלב עקינוז ןרעטַאלפ'ס

 !ןרעו טקעלּפטנא לָאז טכַארּפ ,ןסַאילימ רַאפ געוו -- ןעלמיה ףיוא טכערב

 !םילשורי ,גייטש ,גרַאב ןכיוה ןפיוא

 ,גרַאב םוצ !רימ וצ ,הדוהי ןופ טעטש ,ָא : ןרעה ךיז לָאז ףור ןייד שירעכיוו

 .ןענוז ךיז ןע'לבוט'ס ואוו

 ! רַאה רעייא ט-ג ,ארוב םעד טייטשרַאפ -- טעז ןוא טרעה ןוא

 ןדיישרעטנוא ךָאנ ןעק סָאװ ,טנגוי וצ ,עטלייורעדסיוא וצ -- םינּפ ןיימ

 ךָאנ ןבָאה רעכעלדזָאנ ערעייז סָאװ ,ענעי וצ ;למיה ןעָאלב ןוא רילָאק-שַא ןשיווצ

 ףיוא ןריובעג זיא סָאװ ,טפול ;טפול ענייר-לָאטשירק ןופ ןדיישעצרעטנוא שוח

 טעברַא עקינוז ןופ טמוק סָאװ ,טפול ;ןסקיװעג עקיטפוד ןוא ןעמולב ןופ ןעניורק

 זיִא סָאװ ,טפול זיב --- ,גנוטלַאהרעד-סנבעל ןוא רעגייטש-סנבעל םענייר םענופ ןוא

 -ורב טימ טמעטָא ןעמ סָאװ ,טפול ;ביוטש-ןשטנעמ םענעבירעצ םענופ טּפַאזעגנָא

 ,םישעמ-טימ-טנגוי ,ריא טרעה -- .רענרעד ףיוא ןרויעג ,סייווש-סנבעל ןקיד

 טשינ טעװ סָאװ ,טכערמוא ןַא :טכערמוא ןא לארשי ץרא ןגעקַא ןעגנַאגַאב טרעוו'ס

 ןופ ןרינגיזער --- טנעמָאמ ןקיטציא ןיא -- ןדיי ! החילס ןוא הרּפכ ןייק ןעמוקָאב
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 טשינ ןבָאה ייז -- רעגרע ךָאנ סָאװ ןוא --- ;שיטַאּפַא ןענייז ,יובפיוא-לארשי-ץרא

 ןופ טיײקיטרַאפטכער םענעגייא םעניא הנומא ,תוחוכ ענעגייא יד ןיא הנומא ןייק

 -נָא טשינ ךָאנ ןענייז ןדנעל ערעייז זַא ,ןנָאז ,ןדיי עקיזָאד יד ,ייז .םישעמ ערעייז

 זיא םישפח יד ןופ טנַאה יד זַא ,ןגָאז ייז ;לארשי-ץרא וצ שפנ-תריסמ רַאפ טרוגעג

 "רעד ןוא .העינמ יד זיא סָאד ןוא -- טפַארק רעלופ ריא טימ טקערטשעגסיוא ךָאנ

 -רעד םעד ךיז ןיא טשינ ןליפ ייז לייוו ,לארשי-ץרא ןעגניוװצַאב טשינ ייז ןליוו רַאפ

 .ןבעל םענייר ןרַאפ טסול-סנבעל םעד טשינ ןוא חוכ-ספירגנָא םענעביוה

 -עװַאב עסיורג עלַא :ןסיוו רעבָא טייז ! טנגוי וצ ,עטלייוורעדסיוא וצ דער'כ

 הנווכב ךיו :טסייה םזילַאעדיא ,םזילַאעדיא ךרוד -- ,שיגָאלָאעדיא ךיז ןפַאש ןעגנוג

 ,טנגוי עשידיי ,רימ .ןעגנוניישרעד-סנבעל עכעלקריוו עסיורג ףיוא ןכַאמ דנילב

 זיא לקיטרַא עקיזָאד סָאד שטָאכ) םזילַאעדיא ןופ ףור םעד ךיז ןיא ךָאנ ןרעה רימ

 רימ :(..."ןתמאק עסיוועג ךרוד ןרָאװעג ןטערטעצ לַאטורב ױזַא .רעדייל ,ןיוש

 -עזדנוא ףיוא ןרַאּפש טכַאמ קינייװעניא-לארשי-ץרא סָאד סָאװ ,ןערב םעד ךָאנ ןליפ

 "רעד *עכעלקריוו, ענעי ןופ ןקוקוצקעװַא קיאעפ ךָאנ ןענייז רימ ; ןוורענ עדימ ער

 -- -= גנואווש ןזעיגילער םענופ ליפעגילארשייץרא סָאד טּפמעט סָאװ ,גנונייש

1 ? 1 

 יברעמ-לתוכ

 טימ סעיניל יד .סעיציזָאּפמָאק עכייר ןופ ןטנעמַאדנופ ךיז ןקעלּפטנַא'ס ןוא ..,

 -רַאפ ןקסעבַארַא ךיוא ןוא .עטרַאה ,עטעפ ,עוויטַארָאקעד קרַאטש ןענייז רענעט יד

 -עגנייא סקַאביר ןוא תולג סגרעבשרעה ןוא טייקיאור סנַאטיװעל ,עשידָאלעמ-קיב

 ,טליוו ריא זַא ןוא .תורצ סעשטיוועינַאמ ןוא טייקוויאַאנ סלַאגַאש ןוא ןלוש ענעלַאפ

 ןופ ןטפַאמ יד יו ,ךעלסעג עקנַאלש .דיירפ-ןויצ ס'יולה הדוהי 'ר רָאג לסיבַא ָאט

 -- ךעלצעק טימ עטעבעג ןוא ,עטרעטסַאלפעג-טרַאה ךעלסעג ןוא ןפישדָאדעּפרָאטיד

 ;דרָאקַא-ןלַאטנעירָא ןטלקָאשעצ ןרעטנוא ךיז ןגיוו עלַא ייז .חרזמ םענופ גָאלּפ יד

 -כַאלּפ-למיה עָאלב ןופ ןָאפ ןפיוא רעבַארַא עניורב .לתוכ םוצ ןריפ ,ןירַא ךיז ןסיג ייז

 ףיוא סָאװ ,דרעב טימ ;סעקטענָאירַאמ יו ,ןטַאלַאכ עטענ ןיא ןדיי ןוא סעט

 ןוא ןטייצ ס'לארשי ןב השנמ ןיא יו ןטיה טימ ;טצירקעג רענייטש לבב-רושא

 קילב ַא טימ -- תהזה:םלוע ןופ דיירפ רעייז ןקעדרַאפ וצ -- ןצרַאװש ןיא ןטסירק

 ןרישרַאמ עלַא ייז .רעיצ-ץיירק םענעבירטרַאפ-טשינ ַא ןופ השורי ַא ,ןטסַאהרַאפ ַא

 םעד ןוא טייקנלַאפעג ןופ קילרַאי ַא דיי רעד -- יברעמ לתוכ -- .יברעמ לתוכ ןרַאפ

 ,קיַאזָאמ:ליפעג ןענייז סָאװ ,רענייטש .טעטילַאטורב ןייז ראפ קעלפ ַא -- יוג

 ,רענייטש עקיזָאד יד .ןעמונַאב ייז ןבָאה לוק סנשטנעמ-ןוא-סטיג סָאװ ,גנואוושפיוא

 -רעה טבייר סָאװ ,עװשעדָאּפ-טלעװ יד ןיא סעקעוושט יוװ ,גרעב:ןויצ יד ןיא ןציז יז

 -שירעמערק ַא טימ רענייטש עקיזָאד יד ןטסעמ וצ טשינ ןוא .ןענָאילימ ןופ רֶעֶצ
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 עכלעזַא .גנַאפמוא רעייז ןבָאה לָאז סָאװ ,סָאמ ַא ָאטשינ לייוו ,סָאמ רעשירעדיינש

 ,העזיג ןיא סָאװ ,ןדימאריּפ סּפַאעכ ןיא ,םירצמ ןיא רָאנ ןעזעג ךיא בָאה רענייטש

 רעקילדנעצ יד ,רעלטעב עלַא יד ,סענעדיי יד טימ ןדיי עלַא יד זַא ,ןיימ ךיא ןוא

 -גוג ןופ ןעייר ענעגָאלשעצ יד ןיא ןעז ןענעק רָאנ ןעמ טעװ עכלעזַא סָאװ ,סעקילַאק

 -- ךעלסעג-רעדָאפ יד ןיא ןוא ,לתוכ רעד סיוא-גנעל ןציז סָאװ ,עלַא ייז -- גוגמו

 יז ,ךיא ןיימ ,עלַא ייז -- ןטּפשמרַאפ-טיוט-םוצ ַא ןופ טנעה יד ףיוא טייק ַא יו

 םרוג זיא טנַאװ עקיזָאד יד סָאװ ,זדנוא יבגל ןיזטכייל םוצ םרוג רעד סָאד ןענייז

 ,ץוח יּפלכ

 ,ריא ןעלטרעצ ייז .טנַאװ יד ןטעלג ןוא ןשוק ןוא סענעדיי ןוא ןדיי ןעמוק'ס ןוא

 ַאזַא ,טעטילַאטנעמיטנעס עשיזיפ ַאזַא ןדיי וצ ךיז טמענ עס ןענַאװ ןופ טשינ סייוו'כ

 יד זיא טכערעג רשפא ןוא) -- ? ןקידעבעל-טשינ םוצ ךיז ןעיצַאב שימיור-שיכירג

 םענופ םישעמ יד ןיא עטסואווַאבמוא סָאד ןענופעגסיוא ריא טימ ,קיטילַאנַא-ָאכיסּפ

 יד ,ןייטש םעד טעלג ןוא טשוק ,טּפַאט רע .טסיאָאגע זיא שטנעמ רעד -- : שטנעמ

 --- ןַאמערָא רעד ,סיוש עטלגיזרַאפ ריא --- הרקע יד ...ךיז רעבָא טניימ רע --- טנַאװ

 (!הזה םלוע ,ָאי) הזה-םלוע ןייז -- רעמורפ רעד ,תורצ ענייז --- ריבג רעד ,לזמ ןייז

 -ַאבמוא ןַא ךָאד טָאה שטנעמ רעד (!אבה םלוע ָאי) אבה םלוע ןייז --- רעיירפ רעד

 (...גנוטלַאהרעד-טסבלעז רַאפ ליפעג טסואוו

 ןרערט טסיגרַאפ'מ ןוא .םילהת ךס ַא ןעמ טגָאז לתוכ םייב .םילהת טגָאז'מ ןוא

 ןופ קורדסיוא ןרַאפ ץנעסע רעקיטפערק-טסקינײװמַא רעד זיא סָאד -- ןרערט)

 ?הכיא טשינ סָאװרַאפ ,םילהת אקווד סָאװרַאפ טשינ רעבָא סייוו'כ .(ןייּפ ןוא ןדייל

 -וצ:טנייה ןרָאװ ,גרַאב-הירומ ןפיוא ךיז ןעיירד ףלעוװ רָאנ ,ןסקיפ טשינ ,ןרָאװ

 --- .ץיּפש ןייז ןופ ס'הנח ךָאנ ךיז ןפרַאװ גָאט

7 / ? 

 למרכ רעד

 ַא ןיא טמרָאפעג ןייז ףרַאד חטשידרע רעד ,טלעוװ יד זַא ,רָאפ רימ לעטש'כ

 ? טייהכיילג רַאפ לשמ ַא ףרַאד ןזייוו רוטַאנ יד טשינ ביוא ,ןעד רעוו .עיניל עכיילג

 ןסָאלָאק ןריצַאּפש סָאװ וצ ןוא לָאט ןוא גרַאב ןשיווצ גַאזגיז רעד ןעד רימ סָאװ וצ

 -- !ןייש יד ,געוו םעד קידנלעטשרַאּפ ,דרע ןופ

 -למיה יד ץיּפש ןייז טימ טעשטעילַאק רע סָאװ ,גרַאב ַא רימ רַאפ זיא למרכ

 קָאװשט רעד יװ זיא ,דרע-עמַאמ רעד ןיא טעווענילקרַאפ גרַאב-למרכ רעד ;עטכַאלּפ

 ,ּפָאק ס'ארסיס ןיא

 זיא יניס .עקירטעמ רעשידיי רעד ןיא ןבירשרַאפ זיא גרַאב-למרכ רעד ךיוא

 .רעטייווצ רעד -- למרכ ןוא רעטשרע רעד

 וצ ףור ס'והילא וצ תודע רעד לָאמנייא ןעוועג זיא גרַאב-למרכ רעד ביוא ןוא
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 ןגעוו : עדַאלַאב-"דיסח שיא, רעד ןופ ךיוא רשפא רע סייוו ,ןטייצ ס'באחא ןיא טיג

 ,הטורּפ ןייק טגָאמרַאפ טשינ רעבָא ,הרות ןענופעג טָאה'ר סָאװ ,רענרעל םענעי

 בילוצ ,טכענק ַא רַאפ ךיז קידנפיוקרַאפ ,והילא סָאװ ןוא ,בייוו גולק ַא רעבָא רַאפרעד

 . . . סמערוט ןוא ןצַאלַאּפ טכַאנ רעביא טרעיומעגפיוא רע טָאה ,םיא

 געו םעד ןפיש טזייוו סָאװ ,םערוט ַא גרַאב-למרכ ןפיוא טנייה טייטש'ס ןוא

 ,סקיוועג-דליוו טימ ןטפוד סָאװ ןצַאלַאּפ ןוא ,טכענ ערעטצניפ ןיא

 ףיוא ןעזעג יװ ,ןביורטנייוו עדנסקַאװ ןופ גנוקנעדנָא םוש ןייק ָאטשינ רעבָא

 --- ,תולג ןיא שיט-רדס םוצ טלעטשעג טָאה'מ סָאװ ,ןייװ-"למרכא ןופ ןטעקיטע יד

 -נענעט ףניפ-ריפ יד ןענופעג טשינ ױזַא טקנוּפ -- ןוא ;טרַאנעגּפָא ךימ טָאה'מ

 -עג לָאמ רעטנזיוט זיא'ס יו ,יברעמ לתוכ ןפיוא טשרמולכ ,ןסקַאװ סָאװ ,רעמיוב

 :עקילײה:-טשינ ,לידבהל ,ןוא ,עקילייה ,םירפס ןופ רעטעלב-רעש יד ףיוא ןלָאמ

 ןופ קע ןַא יו ,םיוב ןטרעביושעצ םעד ןענופעג טשינ בָאה'כ יו ױזַא טקנוּפ ןוא

 -תיז יד ןופ ןעיירעצינש יד ףיוא ךיז טעז סע יװ ,לחר-רבק ייב סָאװ ,טעמָאק ַא

 טסקַאװ סע רָאנ רעמ טשינ .ךעלמירודיס-לאלצב יד ףיוא סָאװ ךעלעוװעט-ץלָאה

 -ףוס זיא ןומה רעד ןוא ...ןביורטנייו ןוא רעמיוב ָאד :ןומה ןופ עיזַאטנַאפ יד

 : ליפעגרָאפ טָאה רע .טכערעג ףוס-לכ

 ! ןסקַאװ ןזומ תורצוא ---

 ;ןטעברַאַאב םיא ןעמ ףרַאד ָאט -- טסיוװ זיא למרכ רעד ביוא : ןגָאז וצ ױזַא

 ןוא ;ןצָארּפש ריא ןופ רעמיוב שטָאכ ןפרַאד ָאט --+ זיא םוטש טנַאװ ַא ביוא ןוא

 ...ןציש םיא רוטַאנ יד לָאז ָאט --- ןציש טשינ ןיײלַא ןדיי יד ןענָאק רבק סלחר ביוא

 ,טקניטסניא-סקלָאפ רעטנוזעג זיא סָאד ---

: 

 ןופ עיסערּפסקע עליטש ַא .טניוו רעקינָאטניײיא ןַא טזָאלב'ס ,למרכ ץיּפש ןפיוא

 סָאװ ,סעקדָאל-רעשיפ ןופ ןעלגעז ענעגיוצעצ ןכָאפ סָאד ; קיזומ ןסייה סָאװ ,רענעט

 ,סוגסיוא ןטיירב ןייז ןוא טינשסיוא-םי םעד ןעלטסעק

 ךיז טרעמַאלק גיוא סָאד .ןטנוא ףיוא ךיז טײרּפשעצ עמַארָאנַאּפ עקיטלַאװעג ַא

 ,ןייר זיא טפול יד .וכע ןופ ןרעיומ-סגנוטסעפ יד זיב -- ןטייקטייוו-םי רעביא --

 טשינ זיא לּפַא-ץרַאװש סָאד ,עטנעל ַא ןופ יו ףיוא ךיז טלקיוו ץלַא ןוא רעטיול

 ופ ןייש םעניא טריקַאלּפָא יו ,קיאור טגיל ץלַא -- ןריזעטניס וצ ץלַא סָאד חוכב

 סנשטנעמ םענופ לבריוועג סָאד ,ןעמושז סָאד טלעפ סע .ןלַארטש-ןענוז עטעלָאיפ-סייוו

 טימ רוטַאנ ןופ ךיז ןליּפש עליטש סָאד רָאנ ךיז טליפ סע --- ןייז םעד רַאפ ףמַאק

 ןופ געט ףניפ עטשרע יד ןיא האירב יד ןעזעגסיוא סיוועג טָאה ױזַא . . . ןיילַא ךיז

 - ,ןרָאװעג ןפַאשעג זיא םדא רעדייא ךָאנ . . , גנואיײטשטנַא ריא

 טָאטש יד ךיז טלגנעלש ,םי ןופ עיניל-גערב יד ףיוא ,למרכ םעד סנסופוצ ןוא

 ןוא עפיש ,עקידלקניוו ,רעכעד ןוא רעכעד : ילפ-לגיופ ַא ןופ ןעזעג --- הפיח ,הפיח
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 -- גערב ןפיוא טייז רעד ןיא ןוא ,ןטעשטעמ ןופ ןלָאּפוק ןוא עקישטַאלּפ-רעכעד

 ,סיזַאָא ןַא --- רעמיוב-עמלַאּפ עטקַאהעגסיוא-טשינ ,ענעבילבעגרעביא

 ןופ קורדנייא םעד טכַאמ ,גרַאב טנָארפ ןפיוא טייטש סָאװ ,רעטסיולק רעד ןוא

 רע .ליבָאמָאטױא רעטרעצנַאּפעג ַא יו -- קישטַאלּפ ,טרעיומעג רעווש ,גנוטסעפ ַא

 (ןטסקינײװמַא אקווד םיא רשפא ןוא) רע טקערש דיי ַא זיולב טשינ ןוא טקערש

 ,םלצ ַא טימ יוג ַא וליפַא רָאנ

 ןיא רָאנ טרעיומעג עלַא ייז ןרעוו סָאװרַאפ -- רעטסיולק לארשי-ץרא עלַא יד

 רעטנענ ןייז ןלָאז ייז ,רַאפרעד טשינ לָאמַא יצ ? גרעב עטסכעה יד ףיוא ,ךיוה רעד

 ןוא .ןביוה טשינ לָאמנייק ךיז ייז ןענעק דרע יד ןופ יו רעכעה םירָאװ 1 למיה םוצ

 ןוא ,גרַאב ןקירעדינ ַא ףיוא ןרָאװעג ןבעגעג הרות יד ,ךּפיהל ,זיא עקַאט רַאפרעד

 טרעדינ למיה רעשידיי רעד לייוו ,קירעדינ ןלוש ערעייז ןדיי ןעיוב ךיוא רַאפרעד

 . . . "ןפורעג ךיד ך'בָאה ,ט-ג ,ןשינעפיט יד ןופ, רַאפרעד ןוא . . . דרע רעד ףיוא

 ןעמ ףרַאד טלָאמעד לייוו ,למיה םוצ ןעגנערב דרע טשינ -- זיא ץנוק יד לייוו

 ,למיה וצ ןכַאמ דרע זיא ץנוק יד רָאנ ,דרע ךס ַא ,דרע ףיוא דרע ןטיש ךָאנ

 ח פב

 -קע תפצ עקיזָאד סָאד ,ןופרעד ןסייוו טלעוו רערָאג ןופ ןדיי סָאװ ,תפצ סָאד

 ןוא תובצמ ,גָאט ןקיטנייה םוצ ןרָאװעג סע זיא תורבקה/תיב ַא .רעמ טשינ טריטסיז

 -יטש עקיטנַאק ,עקיגָאװ:רעװש טימ טרעטסַאלפעג דלעפ קיגרַאב ַא .רעמ טשינ

 טנייה .ט'רדסעג לָאמַא ןעוועג זיא'ס .המשנ ךיז ןופ טכיוה ןייטש רעדעי ןוא .רענ

 סָאד טקעלפרַאפ :טסעג יד ןופ ןײגקעװַא ןכָאנ שיט רעקידיהנותח ַא יו --- רעבָא

 .טָאטש ַא .טעטסעיַאמ םענעגנַאגרַאפ ףיוא תודע -- ןלוטש יד טיירדעצ ,ךעטשיט

 -עג טעוװעקניטעג זיא סָאװ ,תומורת-ןענייועג ןוא ענעטעבעגסיוא תוליפת ןופ

 יד ןופ ל"וגס רעד רָאנ ןבילבעג זיא'ס .ןקסעבַארַא-תואירטמג ןוא תומש טימ ןרָאװ

 זיא ל"וגס רעד) שודקה י"רַא רעד ןוא וריבידרוק השמ 'ר ,ורַאק ףסוי 'ר :יירד

 תניחב ףיוא טזייוו ק"יריח ;ס'ק"יריח יירד ןופ רעּפרעק רעטיובעג ַא ,דסח הניחבב

 -- תפצ .דסח טימ טלעוו ןסָאגרַאפ ןבָאה סָאװ ,רענעמ עקיד'תויחצנ יירד -- (חצנ

 סָאװ ,ּפמילָא רעשידיי רעד .השודק רעטיול ןופ ןָאעטנַאּפ רעשידיי רעסיורג רעד

 ,קלָאפ ןשידיי םענופ ךות ןיא ךָאנ טלדורּפש טסייג ןייז

 ,טייקיאור ןוא טייקליטש ךייוו ַאזַא ,רענייב ןוא ךרַאמ תפצ טעדיײלקַאב סע ןוא

 ,סקַא רעשימַאניד ףיוא רעדער עשיטַאטס ןענייז'ס .גנואווש ןייז ןיא רעלדָא ןַא יו

 קיד'תונשקע טימ למיה ןיא דלַאװעג טימ טרַאּפש סָאװ ,קיטָאג זיא'ס ,טעטיװיטַאלער

 -ַאב וצ רוטַאנ ןופ טסַארטנָאק-תוירזכא זיא'ס ,ןרָאװ ,תוירזכא זיב --- טייקיאור

 ץזָאק ןופ קימטיר ךָאנ טייג סָאװ -- לילג ןיא -- דיי ּפיט ַא טייז ןייא ןופ ןפַאש
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 --- עּפָארײא ןוא עקירעמַא ןיא --- דיי ּפיט ַא טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא .סּפעש ןוא

 ;ךעלזעק-ענעזָאק ןריצודָארּפ ןדיי רע'תפצ) טלעוו רעד ןופ גנַאג טפיולסיוארָאפ סָאװ

 ןפַאש ןָאדנָאל יצ עשרַאװ ,עװקסָאמ ןופ ןדיי ןוא לקיטרַא רַאבגנַאג ַא זיא ךלימ עזָאק

 רעשידיי רעד ןיא טזָאלעגרעביא ןבָאה תוברוח עקיזָאד יד ןוא (-- -- רעביפ-טלעוו

 עטלַא יד ,תרנכ רעקיד'תונכש רעד ןבעג ןעק'ס לפיוו ,קיזומ ליפ ױזַא המשנ

 -קַאק ןופ ןטפַאז ןשיוצ ,ןדרי ןופ סענורטס ענעגיוצעצ טימ עפרַאה עדנעשזמושז

 ,גרעב עטקעדַאב יינש ךלימ לפיוו ,טייקכייו ליפ ױזַא ןוא ןטריבלייא ןוא ןסוט

 "רוב עקידמַאז ערַאלָאּפ ענעי ןיא ןוא ןעלבָאס ,ןסקופ ענעטלעז ןיא ןענָאמרעד סָאװ

 יד ןופ דוס רעד סָאװ ,רעדנואוו ןייק טשינ ןוא .קינָאה יו עלעג ,רעדלעפ-ןיטש

 ןטקנוּפ ןעצ עקיזָאד יד .ןרָאװעג ןפַאשַאב גרעב רעילילג יד ןשיווצ אקווד זיא תוריפס

 -נוא ןופ םוצמצ ןשיװצ ,ןטייק-גרעב ןשיווצ ןרעו טבעלעגפיוא טנעקעג רָאנ ןבָאה

 ןרעװ ןפַאשַאב טנעקעג רָאנ טָאה ןח ןוא יפוי ןופ רוסי רעד .ןטכיש עשידרערעט

 טייקנייר ואוו ,תפצ טמעלק סָאװ ,עיניל עלַאטנָאזירָאה-וויטַארָאקעד-טעפ ַאזַא ייב

 -ףיוא-גיוא טקוק שטנעמ ואוו ,וויטקעּפסערעּפ עשידעלָאמ טשינ-וצ טכַאמ טפול ןופ

 ,גנורּפש ןשיטנַאגיג ןוא םענרַאפ ןצנַאג םעניא לַא-טלעוו ףיוא ,רוטַאנ ףיוא גיוא

 ,רענעפרָאװעצ קילעפוצ יװ ,גרעב יד ףיוא טשינ טגיל ,טָאטש יד ,תפצ

 ןיא יו טצינשעג ,זלעפ ןוא ןייטש טימ ןסקַאװעגנעמַאזוצ רָאנ ,בושי רעזָאלנַאלּפ

 סָאװ זָאלג יו ,ןפילשעג ,ןַאלעצרָאּפ שיזעניכ יו ,ןסָאגעג .טעברַא-עימק .ןייבנפלעה

 ,טייקנייש ,דיירפ ןופ טלעוו ַא טגיילעצ זיא ,גרעב יד ףיוא ,ָאד .ןצַאלַאּפ עכעלגינעק ןיא

 זיא'ס .ןטייקטייוו-םי ןוא ןטייק-גרעב ןופ טייקכעלדנעמוא ןשיוצ ךיז טרילרַאפ סָאװ

 -ַאמ ןרעווש ַא ןיא סמערָאפ ענעכָארבעג-לָאטשירק :טּפַארק רעקיזיר ַא ןופ ליפעג

 יד ףיוא יוװ ,עזָאלגרָאז ,ענעדירפוצ ,רעזייה יד רַאפ ךעלטימעג טציז ןעמ .לַאירעט

 תולכ עקיד'תועינצ ענעי יװ :ןרעטמַאל ןוא סעזַאװ עשינַאּפַאי יד ןופ רעצכעלעמעג

 רעשידיי רעד ןיא טרעטסַאלפרַאפ ייז טָאה ץבקלא המלש 'ר סָאװ ,אתכלמ-תבש ןופ

 ,עדנעגעל יד יװ ךיז טבעוו סע ;קיַאזָאמ יו ,סלעדנַאר-ןעמולב ןטפוד סע ןוא ,עזומ

 ...טרעהעג םיטש ס'טיג טָאה סָאװ ,למיה םעד רעטנוא סָאװ

 ! ריא וצ ליואוו : ךיא גָאז ,ןָאפ רע'תפצ ןפיוא טנגוי גָאטוצ טנייה עז'כ זַא ןוא

 ןוא-ןצנַארעמָאּפ ןופ ןציּפש יד ףיוא ןלַארטש-ןענוז עטשרע יד זיא סָאד !טנגוי

 -נגער ןופ ןעליש םעניא ןרעמ ךיז יז טוט טכיל יװ סָאװ ,טנגוי .ץכעילביזָאמיל
 טכַאוװעגפיוא טָאה קלָאפ ץנַאג ַא ןיא : ךעלרעדנואוו יו ןוא .ןעלשומ-לרעּפ ןוא ןגיוב

 זומ סיורג יוװ ןוא ,דנַאל ךעלט-ג ַא וצ עביל עשיטסימ --- עביל ןופ קנופ ַא םיצולּפ

 ןופ עפוטש עטסכעה יד עביל -- עביל ןופ רעייפ ןיא טנערב סע ןעוו ,קלָאפ ַא ןייז

 ,ךיז-ןייז-בירקמ ךעלשטנעמ

 טמענ ,ןטנוא טשינ ךיז טיירג'מ סָאװ : ןדיי ייב קיטכיוו עדייב --- דרע ןוא למיה

 ןופ רעלכייּפש רעד -- לילג .ךעלגעמ טשינ זיא ןטייווצ ןָא סנייא .ןביוא טשיג ןעמ

 -שילמיה רָאנ ןעוועג זיא טסייג רעש'הלבק רעד ליפיוו ףיוא ןוא .טסייג ןופ ןוא טיורב

 -דרע ןטעפ ןופ ןסקַאװאוצסױרַא ןענַאטשרַאפ סע טָאה ליפיוזַא ףיוא רעבָא ,ןפַאש
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 -טיורב ,ןפַאש-דרע זיא לארשי ץרא עדנבעלפיוא סָאד ליפיוו ףיוא ןוא ! לילג --- דוסי

 -כַאלּפ-למיה יד זַא ,ןיזטסואווַאב-טסואווַאבמוא ךיז טליפ ליפיוזַא ףיוא רעבָא ,ףמַאק

 !ּפעק ערעזדנוא ףיוא ןגיל סעט

 ִו 1

 ןורימ

 ,טסייג םעד סיוש רעייז ןיא ןעמענוצנײרַא טקיניײארַאפ ךיז ןבָאה דרע ןוא למיה

 .ןעמָאנ ןייז זיא הלבק סָאװ

 ןוא ףיוא ,ןשיווצ --- ןעלמיה-עכַאלפ-דלַאבָאק ,ןלָאט-טַארדַאװק ,גרעב-קיבוק

 "ןטוּפעליל ַא ,זיור יד ףיוא ןיב יד יו ךעלטיירב ךיז טצעזעצ םעלַא םעד רעטנוא

 עגיקָאטש ַא ,להוא רעד + טייז ןייא ןופ זיוה-הבישי ַא :ןורימ ןעמָאנ ןטימ בושי

 ,םיארומא ןוא םיאנת ןופ םירבק ,תורעמ עכעלטע : טייז רעטייווצ רעד ןופ ,עדייבעג

 ,לוש רעטלַא ןַא ןופ טנעמגַארפ ַא ךיוא יו

 -רוא יד ןורכז רעזנוא ןיא ףיוא ןזָאלב ,ןורימ -- :תויתוא ףניפ עקיזָאד יד

 ןייטש"-לקניוו רעד -- יאחוי ןב ןועמש יבר :קיטסימ רעשידיי רעד ןופ ןטלַאטשעג

 ,הלבק רעד ןופ

 זנוא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא ןורימ .דילג קידעבעל ןייק טשינ זיא ךיז רַאפ ןורימ

 רעד ,בוט-םוי-סקלָאפ רעד -- רמועב ג"ל .רמועב למיגידמל וצ םינָאניס סלַא רָאנ

 יאחוי ןב ןועמש יבר אנת ןכעלט-ג םעד ןופ אלוליה רעד דובכל ,רענערָאװעג-יינ

 ,רזעילא יבר ןוז ןייז ןוא

 יד :עלעקניוו-רוטלוק ןקיזָאד ןיא ךיז ןעמ טנָאמרעד רָאי ןיא לָאמ ןייא רָאנ

 !טסייג ןשידיי ןופ רעדלעפ רעעזילע ,סלעוואוו ,סלעמערק ,ןדימַאריּפ

 תוחּפשמ ,לגר-ילוע ןזײרּפש --- לילג ןטשרעביוא ןיא -- ןגעוו עלַא ףיוא ןוא

 ; ךעלדניזעג ,עצנַאג
 ןייק --- ןשינעעזרַאפ ,סעקילַאק ןוא עקיטולבלופ ,עפייטש ןשטנעמ ןעייג'ס

 ,ןורימ

 יװ טיירדעג ,ןטייוצ םעד רעטנוא רענייא ןעמ טייג ,ןגעוו יד ןענייז לָאמש

 עקידרעדאי יד קידנטסעמ ,סעטנעל עקידעבעל עדנעלמיוו ;ןבַאטשכוב עשיזעניכ

 .רעדלעפ רעלילג עטעפ

 : םינימה לכמ ןדיי ָאד ןזײרּפש סע

 -סיה םעד לעקוּפ ןפיוא ןגָארט סָאװ יד ,טָאטש-יינ-ןוא-טלַא םילשורי ןופ ןדיי

 ; סוחי ןשירָאט

 יבר ןופ רעּפמילק םעד קפוד רעייז ןיא ןליפ סָאװ ,תפצ ,הירבט ןופ ןדיי ןוא

 .טלעוו רעד רָאג ןופ סעקשוּפ סנה לעב ריאמ

 - ,עקיגָאװ-טירט ערעווש טימ יד --- ןטלַאטשעג עלַאװָא ,םידרפס --- ןדיי םתס ןוא
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 רַאפ בוח ַא קידלוש טשרמולכ ייז זיא קלָאפ עשידיי סָאד סָאװ ,ענעסעזַאב-טלַא יד

 ןופ טייקשידרפס רעייז רַאפ -- וריבודרוק השמ ,שקשרק ,ם"במר ,סארזע-ןבא יד

 | . . . ןעינַאּפש

 -שידיי ןקיטנייה ןופ ם ןלייז יד ,עקנילפ ,עקיגיוב -- רעזנכשא -- ןדיי םתס ןוא

 ,ץלָאטש ןשידיי ןוא טייק

 -בלַאה שיבַארַא ןופ עטילגעג טיוה ,סענרַאס יו סיפ טימ ןמית ןופ ןדיי ןוא

 ןלָאצ סָאװ ,"עק תוא ןופ ןדערסױרַא סָאד ייז טקיטש סע סָאװ ,ןלַארטש-זענוז-לזניא

 ; גייטשפיוא סארזע ןופ ךיז ןסיײרּפָא רעייז רַאפ טיײקנגָאלשעגרעדינ טימ

 רעד -- ,עקיסקיוועג-ךיוה ןוא עקיצײלּפ -טיירב יד -- רערַאכוב -- ןדיי ןוא

 ; תודע עשידיי עשילַאטנעירָא עלַא ןשיוװצ ףוג רעטנוזעג

 :הריבה ענעזעוועג יד -- ןשוש ןופ ןדיי ןוא

 ; ןאטסידרוק ןוא ןאטסענעד ןופ ןדיי-גרעב ןוא |

 עלופ ייז ייב סָאװ -- "סלעקנָאא ןוא "סיקנעי, יד ,רענַאקירעמַא ןדז ןוא

 יד ךרוד ןטכַארטַאב ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,(רעטסרעייט :טרָאװ ןופ) סרעטסייט

 טּפָאט הניכש יד זַא ,ייז ךיז טכַאד'ס) *דנַאל עקילייה , סָאד לירב-ןרָאה עקידכעלייק

 :(סעקַאלוק יד טימ ,סע טסייה ,לארשי ץרא ןיא ,ָאד ןעמ

 ייב .סָאװ ,עטנערבעגּפָא ,עקירָאה ,ענעסקַאװַאב ,עסיװרָאב --- םיצולח ןוא

 / ...שיפ עקידתולג וצ סעלדנָאר ענרעּפוק יװ ,ןטסורב עלַאריּפס יז

 -סיוא טימ ,"סעקשינאמ, יד יװ ,לכענק םוצ זיב רעדיילק ןיא ,תוצולח ןוא

 רעכעלטפַאשנדײל רעיײז ןיא ןבעל סָאװ ,סיפ עטרעקַאעצ ןוא טנעה ענעטענקעג

 !זײרּפ ןדעי רַאפ ןבעל :יירשעג

 ןייז ןוא ןועמש יבר ןופ להוא םוצ טריפ רצח רעטרעטסַאלפעג רעקיטנַאק ַא

 | .רזעילא יבר ןוז

 -זַאטסקע עכעלרעייפ עלענַאיצידַארט יד רָאפ עקַאט ןעמוק רצח ןקיזָאד ןפיוא

 : ץנעט

 ....יאחוי רב ...יאחוי רב --

 | ...לארשי םכירשא --

 ענעטכָאלפעג רעדער .רעדער ןוא רעדער ,רעדער עקידעבעל ךיז ןעיירד סע

 יד .עציילּפ ייב עצײלּפ ,לסקַא ןוא טנעה ןופ ענעטכָאלפעג רעדער .ןשטנעמ ןופ

 יד סױרַא ןקעטש סָאװ שיפ יד יו ,רעליימ ענעפָא טימ ,ףױרַא ןסיררַאפ ּפעק

 .רעסַאװ ןופ ּפעק

 ןשיווצ ןופ בור'ס -- רעדניק .רעשל ןיא -- שינעּפוטש ןוא שינעקירד סָאד

 יירשעג .טייקניירמוא ןטסערג ןיא סיפ יד ןשיווצ ךיז ןרעגלַאװ -- םידרפס יד

 .ןרעוו ביוט םוצ זיב --- ןייוועג ןוא
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 סנקלָאװ ךיז ןסייר ,ןירַא להוא ןיא טריפ סָאװ ,לעװש רעטיירב רעד ןופ

 רעטנוא לעפ עדנשטּפָאק ,ענעגיוצעצ ַא יו ,ךעלטיינק-לייאמיוב ןוא טכיל ןופ ךיור

 .ײרעברַאג רעד ןיא ןוז רעד

 סָאד !יירעשטיווש סָאד ןוא טיײקיּפמעד ,טפַאשגנע ,ןטערטוצניירַא רעווש

 -פיוא ןלעװ עקידלּפַאצ סָאד !ךעלדיימ ןוא רעבייו יד ןופ ןלערט עלַאטנעירָא

 ןענייז סָאװ ,ןעמַאלּפ רעטרעדנוה-רעטרעדנוה ןופ ןייש םייב תורקע ןופ ךיז ןדניב

 ! םירבק ייווצ יד םורַא טבעלקעגנָא

 רעטעמ ' עכעלטע עקיזָאד יד סיוא ןליפ טייקינעטרעטנוא ןוא טייקטסנרע

 טגָאלש טייקוויאַאנ-שידניק טימ טשימעג ארומ :םירבק ייווצ יד םורַא סָאװ ,חטש

 ,רעבירג-ןגיוא עטנייוועגסיוא ןופ סױרַא

 לא +
* 

 טלעוװיןסיוא ןופ טמוק סָאװ ,עסַאמ-ןשטנעמ רעצנַאג רעקיזָאד רעד ןגעקַא ןוא

 -עגוצ רעצרעה טימ ,ןעגנובערטש ,ןשינעקנעב ,ןעגנַאלרַאפ טימ ייס ;ןורימ ןייק

 יו ענעגָאלשעצ רעטימעג טימ ,םענעגנאהעג םעד רעביא קירטש יד יװ ענעגיוצ

 ןטימ ,עקיריגיינ ,עטַאז רעטימעג טימ ייס ןוא ;טניװ-ןופצ ןרעטנוא ןעגנַאז יד

 טמוק סָאװ ,עסַאמ-ןשטנעמ עטייווצ ַא טרָאד ךיז טזייוװַאב -- ּפיל רעד ףיוא לכיימש

 .ךיז וצ ןעמענ רָאנ ךיז ןופ ןבעג טשינ

 -רמועב-ג"ל ןכעלרעי םעד ןורימ ןופ ןכַאמ סָאװ ,ענעי עלַא יד ןענייז סָאד

 רעקיזָאד רעד ןופ תוליצא סָאד ,טייקלדייא סָאד קעװַא ןעמענ סָאװ יד ;דיראי

 | .אלוליה

 -דייב טלעטשעצ ןעייטש ,ןורימ ךָאנ רָאפנײרַא םייב ןסיורג ַא ץַאלּפ ַא ףיוא

 ןוא ,ענעדיישרַאפ תורוחס .הרוחס טימ עלופ ,תורוש עגנַאל ןיא ןטלעצ ,ךעל

 ךיז ןטָארב ןוא ןעלגערּפ ,ןפמעד סע ןוא .ענעבירטעגכרודַא ,עטינעג םירחוס

 ךעלטייז עצנַאג ןוא ענעדיישרַאפ סרעניא ,לייאמיוב עטעפ ןיא סעקשיק ןוא רעבעל

 זאזאג :ןרעיוא יד ןיא ריד טיירש'מ ;סעקשעװעלָאה עקידנענערב ףיוא רעדניר

 דַאלָאקָאש ,םינימה לכמ סקעבעג ןוא ךעלכיק ,ךעלזעק רעתפצ ,עדַאנָאמיל טימ

 עקיכליה ןופ טרינַאּפמָאקַא -- טנַאה ןיא ריד טּפוטש'מ .סעגיברַאפ גרַאװסיז ןוא

  ךעלטשרעב ןוא ךעלמעק ,יילרעלכ ןפייז ,ןרילָאק עפרַאש ןיא ךעלכיט --- ןפורסיוא

 -קיזומ סגנילביל עשיבַארַא יד --- ,ןָאפעטַאּפ ןטימ ןָאפָאמַארג רעד טצלירג'ס ןוא

 -סיוא ,עקירעזייה ַא ןופ ןעגנַאלק ענעסירעגּפָא ךיז ןגָארט סע ןוא .ןטנעמורטסניא

 -טשינ ,רעכוזַאב ןכעלגעמרַאפ ןדעי ךָאנ ךיז טּפעלש יז סָאװ ,לדיפ ענעבירעג

 ...רכש ריא ןעמוקַאב זיב קידנטערטּפָא

 לא יא
* 
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 םיצולּפ ןָא טלַאפ'ס יװ ,טשינ וטסקרעמַאב רַאװריװ ןקיזָאד םעד ןיא ןוא

 .גרעב יד רעביא ךיז טגיילעצ יז יוװ ;טכַאנ יד

 ןיז ןופ טלסיירט ,הנבל ענעניטַאלּפ יד רָאנ ,טייקלעקנוט ןיא ךיז טליה ןורימ

 "ןונבל עטנָאנ יד ןופ טייקיאיינש טימ טקעמש סע ןוא טייקסייוו לסיבַא ּפָארַא

 .גרעב

 "ס'ןמא? ןוא *םישידק. .זָאלשימטיר ךיז טלקַאש'מ ,םינינמ רעטרעדנוה .בירעמ

 ,טפול יד סיוא ןעלטסעק

 =-- אלוליה רעד ןופ לַאניפ ןפיוא ןעמ טרַאו תונלבס ןקידחרזמ טימ ןוא

 -- להוא ןופ ךַאד ןכַאלפ ןפיוא ןדנוצעג טרעװ סָאװ לעקַאפ רעד !הקלדה יד

 -יטנעצ עכעלטע ןופ ליונק ןימ ַאזַא ,טיונק ַא טיירגעגוצ זיא'ס .וצ טכַאנ עבלַאה

 גייצנדייז ןטסלדייא ןופ ןטכָאלּפעג ןוא טעוװעקיטשעג טרעוװ סָאװ ,קיד יד רעטעמ

 סרעמע ןיא ךיז טקייו סָאװ ,ליוננק ַא ;תובדנ ןוא תונתמ ,לָאװ עטסעב ןוא

 ףיוא ןטרַאװ סָאװ ,עכעלקילגמוא ןופ תוליפת עליטש ןיא ןוא תיז-ןמש ןטסרעטיול

 .םיסנ ןוא ףליה רעקידלַאב

 ּפערט ענרענייטש ןוא ענרעזייא יד וצ תונשקע ןטרַאה טימ ךיז טּפוטש'מ

 סיפ ,ןגיובנלע ןבייר ןגיובנלע ,לסקַא ייב לסקַא .ךַאד ןכַאלּפ םוצ טריפ סָאװ

 יפיוא ןטשרע ןפיוא קילב  ַא ןּפַאכ וצ היכז יד ןבָאה ליוו רעדעי -- סיפ ןטערט

 -- -- -- רעייפ ןקיליײה ןופ ץילב

 ּפעש עליטש ןוא ןפור-תונמחר טימ טשימעג יירעטליש ,ןעיירשעג ,ןצכערק

 .ענעפלָאהַאבמוא ןוא עקנַארק ןופ יירעשט

 ןיז טסייר טיוננק רעקיזיר רעקיזָאד רעד ןופ ןיישפיוא ןטשרע םייב ןוא

 ירַאפ ַא סעּפע יו ךיז טליפ'ס ןוא ,ןטסורב עלַא יד ןופ "ךא, רעכיוה ַא סױרַא

 "סימ סָאד טכיוהעגסיוא יװ טרעוו'ס .רעמינּפ עטַאמ עדימ יד ףיוא גנורעטכייל

 יעצ טרעװ טײקטגנערטשעגנָא ענעגױצעגנָא יד ,עטלמַאזרַאפ עלַא ןופ שפנ עשיט
 ...טישעצ ךעלדמַאז יוװ ,ןדנובעגפיוא ,ןלַאפ

 םיבושי עלַא ןיא .םורַא ןליימ ךס ַא ךיז טעזרעד -- םַאלּפ רעקיזָאד רעד ןוא

 ,סרעקַאלפ עכעלנע ךיז ייב ןדניצ ייז ךיוא -- עטשרע יד תפצ -- ןורימ םורַא סָאװ

 סרעקוקסיוא ןוא םיחילש עלעיצעּפס לייוו ,ןורימ ןיא סָאװ עגר רעבלעז רעד ןיא

 ןבעג וצ גנוטכַא -- שדוחה שודיק ייב לָאמַא יו -- וצרעד טמיטשַאב ןענייז

 .הקלדה רענורימ רעד ןופ לקניפ ןטשרע ןפיוא

 לא
8 | 

 ןופ ןרָאװעג טשרעהַאב זיא יז סָאװ ,טפול יד ךיז טרעטייל זייווכעלסיב ןוא

 עקידנשירפּפָא רעהַא ןקיש ןומרח ןטימ תרנכ רעטנעָאנ רעד ןוא .ןעגנול סנשטנעמ

 ,רמועב ג"ל זיב רמועב ג"ל ןופ ָאד ןגיניק סָאװ ,ןריפעז

 וו א 4
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 םינורמוסש

 ַא ,ןפרַאש ,ןציּפש .ךעלדנייטש .רענייטש .טייקדליוװ:-רוטַאנ .טירט ןצלָאטש

 .סנקלָאװ טקיּפ .גרַאב -םיזירג ,געו רעד -- רעטעמָאליק רענעגיוצעצ

 ,סטכעלש ןוא סטוג ,גרַאב-לביע ןופ הללק ןוא גרַאב-םיזירג ןופ הכרב ךוז'כ

 -טעקַאנ טקעדעגּפָא ,ןעגנוצָארּפש-טיײיקדליװ ,שינעטסיוװ סנדייב רעייז :ןעזעג ןוא

 -ןטניוו ;ןטניױו עטרעדָאיעצ ןופ ךיז ןסייר :טרעהעג ןוא ; עקילַאק-דרע ןופ טייק

 ריעש ,זיילסיוא ןוא ףיוקסיוא ,יירעלטעב קידנצלירג ,יירשעג ,סרעטײמָארט-עגושמ

 ...לזאזעל

 ָאט ,קלָאפ ַא רַאפ הרּפכ סלַא טוג זיא גיצ ַא בוא :טכַארטעג ךיבָאה

 ? זיילסיוא-טסבלעז רַאפ גונעג טשינ ,ךיז רַאפ ,ןיילַא קלָאפ סָאד טנייה --- סָאװרַאּפ

 םירבא-קוסיר טימ גרַאב-טלעוו ןופ ןרָאי רעטנזיוט ךיז טרעלָאק סָאװ ,קלָאפ ַא
 -- -- -- ? הרּפכ ןייז זיא ואוו --- רועיש ַא ןָא

 לא יא
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 ,םרָאפ-סנבעל םעניא ןעמָאיסקַא ערעדנוזַאב סעּפע טָאה רע -- ינורמוש רעד

 .ןעמונעגוצ הרוכב יד ,טזגורבעגנָא

 ןייז ,עלעגיּפש סאטסיפעמ ןיא טסואפ יװ ,ןעז ליו רע -- ינורמוש רעד

 סנסיפוצ םיא גייל ןוא יניס רה םעד םענ שטָאכ ,טנגוי עשירָאלג עטשרמולכ

 ,גרַאב-םיזירג םעד

 ןוא עיצַאזיליװיצ ןוא רוטלוק ןופ ףירגַאב םעניא ןשטנעמ עיור ןענייז סָאד

 .טייקשידיי ןופ סעצָארּפ-סגנולקיװטנַא ןופ ףירגַאב םעניא

 ,סעצָארּפ-סגנורעטייל ַא טכַאמעגכרוד קלָאפ עשידיי סָאד טָאה ףוס-ףוס םירָאװ

 זיא סָאװ ,ײסָאש ַא וצ ןרָאװעג זיא טייקשידיי סָאד --- .טרענייפעגסיוא ,טלדייאעגסיוא

 .שינעקנעב ןוא ןעגנַאלרַאפ ,שינעכוז ,שינעלּפַאצ עגנַאל-תופוקת ןופ טעבעגסיוא

 לָאמַא ןכערבעצ םידיחי סָאװ ,טשינ טכַאמ'ס) םיא רעביא ךיז ןשטילג ןדיי ןוא

 םעד םורַא סעירק-זייא יד יו ,ךיז ןשטילג ייז (. ..סיפ עדייב עקַאט רעדָא םענייא

 ,לָאּפ -דרָאנ

 עיור רידַאנ :תורוד רעקילדנעצ ףיוא טירטקירוצ רידַאנ ,םיצולּפ ָאד ןוא

 :טיקשידרע רידַאנ ;טולב רידַאנ :ענעטָארבעג-בלַאה ןוא ןזיּפש ףיוא ןסּפעש

 -- -- -- שטנעמ סיוא רידַאנ

 ןופ םיוצ םעניא ןיױשרעּפסנַאמ-ינורמוש רעד ךיז טליפ רעכיזמוא ױזַא ןוא

 .רעביפ-טלעוו

 רעלַאיצָאס רעד ףיוא ץַאלּפ ַא קידנבָאה טשינ רעבָא ןבעל םוצ טרַאג רע

 םיטבש עיינ ףיוא ןעמוק סע ןוא טלַאפעצ ,ךיז רע טלקערב -- עּפַאמ רעכעלשטנעמ

 ,םָאטש ןקידנעייגרעטנוא ןייז ןופ ןובשח ןפיוא
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 רעד ;ןעױרפ טבש ןשינורמוש ןיא טלעפ'ס !עקידלוש יד זיא יורפ יד --

 רעשירעבייוו ןוא טייקנסיברַאפ ןייז ןגעקַא רוטַאנ ןופ המקנ) ךיז ןרעּפכורפ ןופ ןעמָאז

 .(ןעמעלַא ןוא ץלַא ןגעקַא תונשקע
 םעד ןָא-ןגָאז רעלטפַאשנסיװ ןעוו ,תופוקת עטסטנעָאנ יד ןיא זַא ,רעלק'כ

 ַא אקווד ןייז שפנ עטצעל סָאד טעװ טלָאמעד זַא ,טבש ןקיזָאד ןופ גנַאגרעטנוא

 -נוא םוצ סריא קלָאפ סָאד ןריפ טעװ סָאװ ,ךראד עגנאז עשינורמוש ַא ;יורפ

 .ןבעל םוצ טשינ ןוא גנַאגרעט

 ַא -- זײרּפש ַא -- ןַאּפש ַא ,יוב-רעּפרעק רעד -- רשפא -- רעמ טשינ

 עכעלנעמ .ךיוה רעד ןיא ןרַאּפש סָאװ ,ןטלַאטשעג עלַאריּפס ,ליימ ַא -- טירט

 ןיא ןקוק סָאװ ןגיוא ,טײקיטרַאנגײא ,סעידוטס-רעלטסניק רַאפ ןעלסקַא-לעדָאמ

 ,ךיז ןופ ןוא ךיז

 ,ערעײז ּפעק יד ףיױא קעװַא יז גנעה ןוא הנבל:-םוינימולַא יד םענ שטָאכ

 ...ןגעוו"ץיירק ערעטסניפ ףיוא ייז קידנלעטשקעװַא

 ןקיטייו:סטרובעג :סָאמ ליפ יד ןופ ןכָארבעצ טשינ -- ןעיורפ יד ןוא

 ןוא .טלקיוועג ךיז ןיא .קידועמעש ױזַא ייז ןענייז רַאפרעד ןוא עיצַארג ,קנַאלש

 ,טירט רעייז זיא ןקָארשרעד ןוא ,טייקרעכיזמוא ןפרַאװ ןגיוא ערעייז רַאפרעד

 ...ןטנוא ףיוא ייווצ ןוא טנרָאפ ףיוא םענייא

 זא א
= 

 ,ןרָאיפַאלַאק --- עקיאיינש ,עסייוו ,טיורק ךעלטּפױה ,ןעגנַאז יו ןעמַאזייב ,ןטלעצ

 ,יורפ ַא -- ןירעזיילסיוא ןַא ןופ םיורט םעד ןיא ךיז טגיוו טלעצ רעדעי

 -- ןעז ךיז טזָאל סע .דיוב ַא ,רופ עשירענַאגיצ ַא .לדייב קיטנַאק-ריפ ַא

 .לודג ןהכ ןופ טלעצ סָאד

 רעד יוװ עיצרָאּפָארּפ ערעסערג ַא .עטגייװצעצ ַא זיא החּפשמ-םינהכ יד
 ,םיטבש עקירביא יד וצ יול טבש

 ןעקנַאדעג עשיטע קינייו .עכעלטסייג עקיזָאד יד טשינ רימ ןלעפעג ייז

 .רעטסידּפ עטלטסניקעג .ןרעטש ןפיוא ןכירטש

 !םינהכ תכלממ ןייק טשינ ךָאד רעבָא -- םינהכ ךס ַא
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 רעדניס עשידיי

 לחר עמַאמ ןופ רבק םייב .א

 טיוה ענכלוּפ .סענַאנַאב ןופ עטסקינייװעגיא סָאד יו ,עכעלבלעג ,עלעה רָאה

 לפמעטס םעד ךיז ףיוא טשינ ךָאנ טָאה סע לייוו --- לייוו ,לרעּפרעק סָאד טקעדַאב

 ,קידעּפלַאמ ,קידָאה טכַאמ סָאװ ,סַאה ןוא ךָאי ןופ

 ךיז טליּפש סָאװ ,דניק ַא ןעלטרעצ סע לָאז'מ זַא ,ביל טָאה סָאװ ,דניק ַא

 ; גיײצליּפש יד טניגרַאפ סע ןוא ,יירעגירק ןָא ,רעדניק ערעדנַא טימ

 ...לרעפייפ ַא רימ ביג ָאט טסליוװ וד זַא ןוא לדרעווש ַא רידדַאנ --

 ןופ רבק םעד םורַא ןעיטש רענעמ ןוא רעבייו יד יו ,טעז דניק סָאד

 ,דייר עטרַאצ ןדער ,ןענייוו ,ןטעב ,לחר עמַאמ

 !לחר עמַאמ יד ביל טסָאה וד ךיוא ,עטַאט ---

 ...יז ביל'כ קרַאטש יװ ,ָא --

 ? ךיוא ךיד טביל יז ןוא --

 ...טלעוװ רעד ןופ רעדניק עלַא טביל יז ,ךימ זיולב טשינ טביל יז --

 ךימ יז טָאה סָאװרַאפ לחר ,םילשורי ןיא עטנכש רעזנוא ןוא ,עטַאט --

 !ביל טשינ

 רימ טָאה דיי ַא רענייא סָאװ) דוס ןסיורג םעד טשינ טסייו דניק סָאד

 | : (טגָאזעג

 יז ןוא ןעוועג זיא יז לייו ,דַאפרעד וויטקניטסניא ןעמ טביל לחר עמַאמ יד

 טנעקעג טָאה עכלעװ ,ןעיורפ עלַא ןשיװצ עקיצנייא יד -- ןייז טעוװ יז ןוא זיא

 ...ן'האל -- ,רעריא רעטסעווש רעד ןעניגרַאפ ,ןעניגרַאפ

 קחצייבקעי .ב

 ,טישנייא ריא ןיא הנבל יד יװ קידכעלייק ,ןוקרי רעד יװ ,ןגיוא עיולב-ןירג

 -ןזיור ןּפיל טימ ,סעטצינשעג:-לדייא ןַא ליומ ַא ןוא .ןרעטשינ ,ייז ןכוז דימת

 :רעקידנעטש ַא ןכייצ-עגַארפ ַא ייז ףיוא טגיל סע סָאװ ,עסָאר

 ? סָאװ ֹוצ -- ץנעי ןוא סָאװ בילוצ -- סָאד --

 ?ןוז רעד ןופ ץרַאװש זיא ינמית רעד ,עטַאט --

 .בעלידניק ,ָאי --

 ? קידלָאג זיא ןוז יד ,עטַאט --

 .רערעייט ,ָאי -

 ( עז יו ּפ )

 ?ץרַאװש רָאנ קידלָאג טשינ ינמית רעד זיא סָאװרַאפ ,עטַאט --
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 : טרעפטנעעג םיא ליטש ך'בָאה

 :טלעװ ןופ ןשטנעמ רַאפ סָאד זיא לשמ ַא --

 "...םינּפ סָאד טצרַאװשרַאפ דלָאג;

 רענמית רעד הירכז .ג

 עכעלגעווַאב ןפעלש ,עטציּפשרַאפ ַא עבמָאג ַא .טיירב ,ךעלניורב ןרעטש רעד

 שרדמה-תיב רעד ןיא רעדעפ-גנירּפש יד יװ ,ןטייז יד וצ תואיּפ עטלזיירקעג ןוא

 .לדנַאמ ַא ,לַאװָא --- םינּפ ַא ,ריט

 ,3 ,2 ,1 :ךעלדמַאז יד טלייצ ןוא דמַאז ןשיוצ ,דרע רעד ףיוא הירכז,רע טציז

7 - 10 -- 20 -- 50 -- 100 -- 1000... 

 ...רעמ ןוא טנזיוט זיב ןלייצ ןָאק ךיא ,טסייוו ריא --- רע טגָאז ,דיי 'ר --

 ?לפיוו זיב ןוא -- ךיוא טנָאק ריא

 ;םיא ךיא גָאז

 ...רעמ טשינ ןוא סנייא זיב ןלייצ רָאנ ןָאק'כ --

 ,לגנוי רענמית רעד ,רימ ןופ רע טכַאל
 ...!ןלייצ טשינ ןָאק ןוא שטנעמ רעסיורג ַאזַא --

 לא
 ו א

 זַא ,טשינ טייטשרַאפ'ס .ןסיורג ןופ רעמ טליפ סע זַא ,טשינ טסייוו דניק ַא

 :סנייא רעד רַאפ רָאנ ,סנייא רעד ךָאנ טשינ דימת טלַאה רענעסקַאװרעד רעד

 ,טלעוו רעד ףיוא טדג ןייא -- סנייא






